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COLIGAS FAST 30 kapsułek
 

Cena: 31,50 PLN

Opis słownikowy

Producent ABOCA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościCOLIGAS FAST 30 kapsułekColiGas Fast kapsułki zapewnia istotną pomoc w przypadku wzdęć, często związanych z
uciążliwym napięciem, którego można doświadczać bezpośrednio po posiłkach lub w ciągu dnia. Unikalna formuła wyróżnia się ze
względu na synergię pomiędzy ekstraktami z kolendry, dla fizjologicznej równowagi gazów w układzie trawiennym, oraz z imbiru, który,
wraz z kminem rzymskim i cykorią podróżnik, wspomaga prawidłową motorykę przewodu pokarmowego oraz trawienie. Produkt ma
również działanie wiatropędne, pomocne w usuwaniu gazów jelitowych i napięcia jamy brzusznej dzięki obecności kopru włoskiego.
Formułę uzupełnia suchy ekstrakt z prawoślazu lekarskiego.ColiGas Fast jest w 100% naturalnym i biodegradowalnym suplementem
diety, nie zawiera substancji syntetycznych ani półsyntetycznych.Zalecane spożycieZaleca się zażywanie 1 lub 2 kapsułek dwa razy
dziennie, na pół godziny przed głównymi posiłkami. Produkt może być również stosowany według potrzeb, zażywając 2 kapsułki
maksymalnie do 3 razy w ciągu dnia.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiKmin rzymski (Cuminum
cyminum) sproszkowane owoce; cykoria podróżnik (Cichorium intybus) sproszkowany korzeń; żelatyna; kolendra (Coriandrum sativum)
liofilizowany ekstrakt z owoców; koper włoski (Foeniculum vulgare) sproszkowane owoce; imbir (Zingiber officinale) kłącze liofilizowany
ekstrakt; prawoślaz lekarski (Althaea officinalis) suchy ekstrakt z korzenia.ILOŚĆ DLA ZALECANEJ PORCJI DZIENNEJ 2 KAPSUŁKI 4
KAPSUŁKI 6 KAPSUŁKIKolendra liofilizowany ekstrakt z owocowmianowany na zawartość fenoli całkowitych 2% 175 mg3,5 mg 350
mg7 mg 525 mg10,5 mgImbir kłącze liofilizowany ekstraktmianowany na zawartość gingeroli całkowitych 1% 75 mg0,75 mg 150 mg1,5
mg 225 mg2,25 mgKmin rzymski sproszkowane owoce 225 mg 450 mg 675 mgCykoria podr żnik sproszkowany korzeń 198 mg 396 mg
594 mgKoper włoski sproszkowane owoce 80 mg 160 mg 240 mgPrawoślaz lekarski suchy ekstrakt z korzenia 55 mg 110 mg 165
mgProducentAboca Polska Sp. z.o.o,ul. Oswobodzenia40-403 Katowice,
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