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Węgiel Aktywny, wspomaga funkcjonowanie układu
pokarmowego oraz jelit, 10 kapsułek
 

Cena: 4,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

ALG WĘGIEL AKTYWNY - 10 KAPSUŁEK

WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ JELIT

We?giel aktywny to suplement diety zawieraja?cy czysty we?giel aktywny, kto´ry wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego oraz
jelit. Dzie?ki silnym włas´ciwos´ciom absorpcyjnym działa jako s´rodek wspomagaja?cy w zatruciach pokarmowych, biegunkach,
wzde?ciach.

Przeznaczenie: 

Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i
karmiące piersią.

Właściwości:

Wspiera układ trawienny - Węgiel poleca się przede wszystkim osobom skarżącym się na problemy z układem trawiennym. 
Wspiera prawidłową pracę jelit, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Jeśli masz tendencje do
dolegliwości żołądkowych, a lubisz ciężkostrawne i tłuste jedzenie warto zaopatrzyć się w suplement diety zawierający ten
cenny składnik. Jeśli denerwuje Cię smak węgla w tradycyjnych tabletkach wypróbuj kapsułki, które są o wiele łatwiejsze do
podania. Dzięki wyjątkowo mocnym właściwościom absorpcyjnym działa wspomagająco w zatruciach pokarmowych,
biegunkach i wzdęciach.
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Węgiel i olej kokosowy na białe zęby - Sam olej kokosowy również posiada właściwości wybielające zęby, ale dopiero jego
połączenie z węglem daje najlepsze rezultaty. Wystarczy wsypać środek kapsułki Węgla aktywnego od ALG PHARMA i zmieszać
z olejem kokosowym. Nałożyć za pomocą szczoteczki dosyć sporą warstwę na zęby. Po upływie 3 minut musisz wypłukać zęby
i umyć je za pomocą tradycyjnej pasty.

Wspiera walkę z zaskórnikami - Może być z powodzeniem używany w kosmetyce jako składnik maseczek do twarzy. Węgiel ma
silne działanie oczyszczające, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia i tłuszcz przyklejają się do jego cząsteczek. Maseczka z
węglem polecana jest osobom, które skarżą się na problemy ze skórą. Jeśli uważasz, że Twoja cera jest zanieczyszczona,
pełna zaskórników oraz masz kłopot z nadmierną produkcją sebum, koniecznie spróbuj węgla! Wystarczy, że zmieszasz
zawartość kapsułki z żelatyną i wodą, nałożysz na twarz i zdejmiesz po 20 minutach.

Zalecane spożycie:

1 kapsułka 1 raz dziennie.

Składniki:

We?giel aktywny, kapsułka z˙elatynowa.

1 kapsułka zawiera:

We?giel aktywny (Carbo activatus) - 150 mg

Uwagi:

Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Masa netto: 2,26 g

Producent: ALG PHARMA POLAND Sp. z o. o., ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa.
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