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INTENSON Bezglutenowe musli owsiane + Detox 200 g
 

Cena: 7,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent INTENSON

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościIntenson Musli Płatki owsiane + Detox to doskonały pomysł na zdrowe i pyszne śniadanie czy zdrową przekąskę! Są
cennym źródłem błonnika i białka.Musli Płatki owsiane + Detox marki Intenson powstały z połączenia płatków owsianych z suszonymi
owocami oraz nasionami słonecznika, amarantusem ekspandowanym oraz błonnikiem jabłkowym. W swym składzie produkt zawiera
bezglutenowe płatki owsiane, rodzynki, żurawinę, papaję, jagody goji, morwę białą oraz nasiona: amarantusa, słonecznika, błonnika
witalnego. Musli + Detox Intenson to bogate źródło błonnika (11 g w 100 g) wspomagającego codzienną pracę układu pokarmowego.
Błonnik ma zdolność chłonięcia wody co sprawia, że gdy dostanie się do układu pokarmowego już w ustach następuje wzmożona
produkcja śliny, a sam posiłek jest lepiej i dokładniej rozgryzany i formowany. W żołądku zwiększa swoją objętość jeszcze bardziej, przez
co treść żołądkowa jest trawiona wolniej, a co za tym idzie dokładniej. Następuje też wzmożona produkcja soków trawiennych. W
jelitach poprawia się perystaltyka, a jedzenie zostaje odpowiednio wymieszane, strawione i transportowane dalej. Poza wodą błonnik
pochłania również inne substancje, między innymi cholesterol i triglicerydy obniżając w ten sposób ich stężenie w krwi. Intensyfikuje
również wydalanie tłuszczu ze stolcem i opóźnia wchłanianie triglicerydów. Intenson Musli Płatki owsiane + Detox stanowią również
źródło białka, które jest podstawowym budulcem wszystkich narządów w organizmie. Wchodzi ono w skład enzymów, hormonów,
przeciwciał; bierze udział w przemianie materii i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Musli jest produktem wysokiej jakości
nie zawierającym glutenu, ani cukru - zawiera jedynie naturalnie występujące cukry.Zalecane spożycieMusli Płatki owsiane + Detox
marki Intenson można stosować jako dodatek do mleka, jogurtu, deserów lub można je jeść bezpośrednio jako pożywną
przekąskę.WażnePrzechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.Składniki55% płatki owsiane, 20% żurawina
suszona, 10% pestki słonecznika, 7% babka płesznik, 4% jabłko liofilizowane kostka, 4% siemię lniane.ProducentINTENSON EUROPE SP.
Z O. O.Całowanie 94 G,05-480 Karczew
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