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DR JACOBS FizjoBalans smak owocowo-jagodowy produkt
wegański 300 g
 

Cena: 76,49 PLN

Opis słownikowy

Producent Dr. Jacobs

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościDR JACOBS FizjoBalans smak owocowo-jagodowy produkt wegański 300 gProdukt wegańskiFizjoBalans to produkt
odkwaszająco-remineralizujący dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje stawy i kości oraz dobre funkcjonowanie mięśni. W
szczególności polecany uprawiającym sport, wysiłek fizyczny, a także osobom po 50 roku życia.FizjoBalans to proszek, z którego
zrobisz smaczny napój o smaku owocowo-jagodowym. Najlepiej gdy rozpuścisz go w wodzie lekko gazowanej.To wzorowana na
naturze smaczna mieszanka aktywnych składników dla zdrowia kości, stawów i mięśni:– łatwoprzyswajalne minerały w formie
cytrynianów i mleczanu (pochodzenia naturalnego),– glukozamina z warzyw– witaminy C i D– czarna porzeczka, żurawina i róża nadają
mu przyjemny smak.Produkt bezglutenowy, bez składników mleka, cukru, wypełniaczy.Wpływ składników FizjoBalans na zdrowie:–
tworzenie kolagenu chrząstek i kości – witamina C– utrzymanie zdrowych kości – wapń, magnez, witamina D– funkcjonowanie mięśni
– potas, magnez– dla układu nerwowego – potas, witamina B1– redukcja zmęczenia – magnez, witamina C– równowaga kwasowo-
zasadowa – cynk– utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi – potasNasz układ ruchu tworzą kości, mięśnie i stawy. Stawy zbudowane
są z chrząstek, włókien kolagenowych i mazi stawowej. Do ich tworzenia potrzebna jest witamina C i glukozamina, które są aktywnymi
składnikami FizjoBalans. Wszystkie składniki FizjoBalans są dobrane tak, aby wzajemnie uzupełniać swoje działanie. To czyni ten
produkt bardzo skutecznym.Zalecane spożyciePorcja zalecana do spożycia w ciągu dnia i sposób użycia:1-2 razy dziennie 1 miarka (6
g) rozpuszczona w 300 ml wody (najlepiej lekko gazowanej). Pić z posiłkami.2 porcje produktu dziennie mogą stosować osoby powyżej
15 roku życia.Wstrząsnąć przed pierwszym otwarciem!WażnePrzy zaburzeniach metabolizmu potasu, hiperkalemii, niewydolności
nerek, zasadowicy – stosować tylko po konsultacji z lekarzem.Składnikicytrynian potasu, mleczan wapnia, sole magnezowe kwasu
cytrynowego (cytrynian magnezu), siarczan glukozaminy (8%), sproszkowany owoc czarnej porzeczki (5%), węglan magnezu, ekstrakt z
owocu żurawiny (3%), ekstrakt z owoców dzikiej róży (3%), regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kwas l-askorbinowy (witamina C),
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, naturalny aromat owocu czarnej porzeczki, substancja słodząca – glikozydy
stewiolowe, cytrynian cynku, chlorowodorek tiaminy (witamina B1), ergokalcyferol (witamina D).Nie przekraczać porcji zalecanej do
spożycia w ciągu dnia.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne.Poziom napełnienia uwarunkowany technicznie.
Po otwarciu przechowywać puszkę z zamkniętym wiekiem. Wstrząsnąć przed otwarciem!Produkt bezglutenowy, bez składników mleka,
cukru, wypełniaczy.ProducentDystrybutor:Dr. Jacob's Polandul. Kasprzaka 7 / U 1, 01-211 WarszawaTel.: 22 490 94 30
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