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ALINESS Błonnik witalny+ acerola Fibregum 500 g
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ALINESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościALINESS Błonnik witalny+ acerola Fibregum 0,5kgNajwiększa zawartość babki płesznik i łusek babki jajowatejDoskonałe
źródło rozpuszczalnego błonnika pokarmowego FIBREGUMTMNaturalne źródło witaminy CWszystkie użyte surowce są w 100%
naturalne, pochodzą wyłącznie z upraw z terenów UE, przebadane laboratoryjnieSpecjalna sterylna miarka gwarantuje odpowiednie
dozowanie błonnika Kupując Błonnik Witalny Plus kupujesz produkt wyprodukowany przez firmę farmaceutyczną gwarantującą jakość i
bezpieczeństwo stosowania, a nie od pojedynczych osób lub firm posiadających jeden produkt niewiadomego pochodzenia.

Dobry w smaku z powodu zawartości Aceroli

Błonnik Witalny PLUS Acerola i FIBREGUMTM, to jedyny błonnik witalny na rynku wzbogacony o błonnik rozpuszczalny (FIBREGUMTM-
błonnik akacjowy) oraz Acerolę.Błonnik akacjowy znany jest z krajów afrykańskich, gdzie używany jest od stuleciu do utrzymania
zdrowych jelit oraz odpowiedniej flory bakteryjnej. W dużej mierze z powodu dostarczania odpowiedniej dawki błonnika akacjowego
mieszkańcy krajów afrykańskich utrzymuję swój układ pokarmowy w bardzo dobrej kondycji zaś zachorowalność na choroby układu
pokarmowego są do 40% mniejsze niż u mieszkańców krajów europejskich.Nasiona babki płesznik oraz łupina babki jajowatej
poprawiają funkcje motoryczne jelit, ale nie są wstanie oczyścić jelita w ich zagłębieniach. Błonnik akacjowy jest rozpuszczalnym
błonnikiem, który po rozpuszczeniu dociera do wszystkich zagłębień jelitowych skutecznie je oczyszczając.Nasiona babki płesznik oraz
Łuski babki jajowatej:naturalny składnik roślinny,przyczyniający się do poprawy perystaltyki jelit i regularnych wypróżnień poprzez
zmiękczanie konsystencji treści jelitowej i zwiększenia jej objętości.pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we
krwi.FIBREGUMTMest doskonałym źródłem rozpuszczalnego błonnika pokarmowego gwarantujący dotarcie i oczyszczenie wszystkich
zagłębień jelitowych.Posiada wysoką tolerancję pokarmowąPosiada przebadane klinicznie właściwości prebiotyczneFibregum ™
gwarantuje minimum 90% rozpuszczalnego błonnika na suchą masęNie ulega trawieniu, o wysokim ciężarze cząsteczkowym
polisacharydu oczyszczonym przy użyciu wyłącznie metod fizycznych, czyli bez obróbki chemicznej lub enzymatycznej.Udowodnione
działanie bifidogenicznestymulacja produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowychWysoka tolerancja dla jelit do 50g/dayNiska
wartość kalorycznaBezpieczne dla zębów

Acerola (Malpighia Punicifolia) - owoce aceroli są jednym z najbogatszych źródeł naturalnej witaminy C. W 100 g owoców zawarte jest
wielokrotnie więcej witaminy niż w popularnych pomarańczach i cytrynach.
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Zawarta w ekstrakcie z owoców aceroli witamina C:Wspiera prawidłowe wytwarzanie kolagenu, aby zachować prawidłowe funkcje skóry
i naczyń krwionośnychWspiera prawidłowy metabolizm energetyczny organizmuWspiera prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowegoBierze udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymPomaga zmniejszyć uczucie znużenia i
zmęczeniaZwiększa wchłanianie jonów żelazaZalecane spożycie1-2 miarki dziennie.Porcję błonnika należy wymieszać w szklance wody
i wypić. Jedna miarka (10 ml) błonnika to odpowiednik 6 gram produktu (sterylna miarka znajduje się w środku opakowania).WażneNie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dniaSkładnikiZawartość w opakowaniu:nasiona babki płesznik 360 g,łuski babki
jajowatej 90g,FIBREGUM - błonnik akacjowy 40g,ekstrakt z owoców Aceroli - 10g.Zawartość w jednej miarce:nasiona babki płesznik 4,3
g,łuski babki jajowatej 1,1g,FIBREGUM - błonnik akacjowy 0,48g,ekstrakt z owoców Aceroli - 120mg; (w tym witamina C -
30mg).ProducentMedicaLineOstrówiec 150 (przy trasie 801)05-480 Karczew
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