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Colon Hepato 200 g
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

COLON HEPATO 200 ZDROWIE JELIT I WĄTROBY

Opis

Colon Hepato - suplement diety w proszku zawierający składniki wspomagające utrzymanie zdrowych jelit i wątroby. Przeznaczy dla
dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.
Składniki:

łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata), inulina z cykorii (Cichorium intybus), ekstrakt z zielonego jęczmienia (Hordeum
vulgare), ekstrakt z kurkumy (Curcuma longa) standaryzowany na 25% kurkuminy, dwuwinian choliny.

Suplement diety może być spożywany przez wegetarian i wegan.
Masa netto:
200 g
Właściwości składników:

Łupina nasienna babki jajowatej jest źródłem błonnika pokarmowego - włókna roślinnego, które posiada zdolność pęcznienia w
przewodzie pokarmowym, dzięki czemu przyspiesza przesuwanie się mas zawartych w jelitach oraz daje uczucie sytości. Korzystnie
wpływa na pracę jelit i ułatwia wypróżnianie, dodatkowo pomaga kontrolować stężenie cholesterolu we krwi.

Ekstrakt z kurkumy wspiera przemiany lipidów w wątrobie.

Ekstrakt z zielonego jęczmienia posiada właściwości antyoksydacyjne.

Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów.
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Inulina z cykorii korzystnie wpływa na pracę jelit oraz pomaga kontrolować wagę w ramach odpowiedniej diety.
Zalecane dzienne spożycie:

1 raz dziennie 2 czubate łyżeczki (5 g każda) zmieszać z 1 szklanką płynu (np. wody, soku etc) i wypić przed posiłkiem rano lub
wieczorem.

Popić dodatkową porcją płynu. Łączna ilość przyjętego płynu na 10 g suplementu diety Colon Hepato nie powinna być mniejsza niż 400
ml.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

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