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COLFARM MŁODY JĘCZMIEŃ 60 TABLETEK
 

Cena: 14,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

COLFARM

Opis produktu
 

Colfarm Młody Jęczmień, 60tabl.
Młody Jęczmień - suplement diety zawierający połączenie wysokiej jakości wyciągów  naturalnego pochodzenia z młodego jęczmienia,
zielonej herbaty i gorzkiej pomarańczy. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Właściwości składników:

Wyciąg z jęczmienia wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby i pęcherzyka żółciowego.
Zielona herbata i gorzka pomarańcza wspierają uzyskanie prawidłowej masy ciała, metabolizm lipidów i kontrolę apetytu.
Zielona herbata, spirulina i chrom wspomagają prawidłowy poziom glukozy we krwi.
Wyciąg z jęczmienia i zielonej herbaty wspierają prawidłowy poziom cholesterolu.
Spirulina wspomaga kontrolę wagi oraz korzystnie wpływa na witalność organizmu.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli: 1-2 tabletki 1 raz dziennie przed posiłkiem.

Składniki:

Wyciąg z jęczmienia, substancja wypełniająca: celuloza, spirulina, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąc z owoców gorzkiej pomarańczy,
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca: sole magnoze kwasów
tłuszczowych, substancja wypełniająca: sorbitole, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chrom.

Składniki 1 tabletka:

Wyciąg z młodego jęczmienia: 250 mg, w przeliczeniu na suszony młody jęczmień: 6250 mg
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Wyciąg z liści zielonej herbaty: 25 mg,  w przeliczeniu na suszone liście zielonej herbaty: 125 mg
Spirulina: 50 mg.
Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy: 25 mg, w przeliczeniu na suszone owoce gorzkiej pomarańczy: 125 mg
Chrom: 20 µg.

Masa netto: 27 g.

Uwagi przy stosowaniu:

Nie należy stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Producent: COLFARM
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