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MEDFUTURE SUPERFOOD Inulina Premium słodzik
naturalny 1000g
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisMEDFUTURE SUPERFOOD Inulina Premium słodzik naturalny 1000gInulina to naturalny prebiotyk – stymuluje wzrost korzystnej
mikroflory jelit, poprawiając odporność organizmu. Obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi.Inulina to słodzik, który jest
naturalnym węglowodanem. Jest to naturalnie występujący cukier, który ma bardzo znaczne właściwości prozdrowotne. Inulinę można
stosować zamiast ksylitolu lub innych słodzików. Poza właściwościami słodzącymi ma także wiele innych zastosowań w kuchni.
Świetnie zagęszcza na przykład sosy. Jest świetnym źródłem błonnika i stanowi dobre narzędzie do walki z otyłością i chorobami dieto
zależnymi.Inulina należy do węglowodanów, czyli tej samej grupy związków chemicznych co sacharoza (cukier), jednak jest zupełnie
inaczej zbudowana. Inulina występuje w naturze w niektórych roślinach, jak na przykład oman, topinambur (słonecznik bulwiasty) czy
cykoria. Indeks glikemiczny inuliny wynosi 14, a kaloryczność 1.6 kcal/g, co oznacza, że bez problemów mogą ją spożywać osoby chore
na cukrzycę i odchudzające się. Inulina jest błonnikiem pokarmowym, a także prebiotykiem.Właściwości inuliny:stanowi doskonałą
pożywkę dla dobroczynnych bakterii w naszym organizmiepomaga zrzucić niepotrzebne kilogramywzmacnia nasz szkieletpoprawia
kondycję jelit i reguluje ich pracęstymuluje rozwój pożytecznej mikroflory jelitowejpoprawia konsystencję i chrupkość wypiekówSposób
użyciaDzienne spożycie powinno wynosić 20g, co jest równe 3-4 łyżkom stołowym. Osoby rozpoczynające suplementację inuliną mogą
odczuwać na początku dyskomfort w jelitach związany z właściwościami przeczyszczającymi preparatu. Inulina zastępuje cukier -
można dodawać do herbaty i napojów ; również do ciast, budyniów i kisieli, a także jako zagęszczacz w galaretkach, zupach i sosach
.Zalecane spożycie:Maksymalne spożycie nie powinno przekraczać 20 g dziennie, co jest równe 3-4 łyżkom stołowym.SkładTabela
wartości odżywczej w 100 g produktu:Wartość energetyczna 848 kJ / 210 kcalTłuszcz: 0,0 gkwasy tłuszczowe nasycone 0,0
gWęglowodany: 8,0 gcukry 8,0 gBłonnik 89,0 gBiałko 0,0 gSól 0,0 g
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