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NUTRILITE Środek spożywczy z błonnikiem 30 saszetek
 

Cena: 148,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30sasz a 6g

Postać proszek

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNUTRILITE™ Środek odżywczy z błonnikiem to wyjątkowe połączenie trzech rozpuszczalnych rodzajów błonnika
pochodzenia roślinnego. Preparat w wygodny sposób pozwala uzupełnić dietę w ten ważny składnik. Pozbawiony smaku proszek można
z łatwością dodawać do posiłków lub mieszać z napojami.W przypadku osób dorosłych, codzienna zalecana ilość błonnika wynosi 25-30
g. Preparat zawiera 5 g rozpuszczalnego błonnika i może być przyjmowany w połączeniu z innymi produktami NUTRILITE zawierającymi
błonnik, co pomoże dostarczyć organizmowi różnych rodzajów tego składnika.Zalecane spożycieNależy zawsze rozpuścić zawartość
jednego opakowania w 250–375 ml wody lub soku, albo posypać proszkiem żywność i wypić pełną szklankę (250 ml) płynu z każdą
porcją. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat mogą zażywać jedno do dwóch opakowań dziennie, zwiększając stopniowo spożycie
błonnika. Najlepiej jest spożywać błonnik z posiłkiem.Dodatkowe radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Torebki nie są
przeznaczone do osobnej sprzedaży.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb
życia.WażneZawiera rozpuszczalne włókna pokarmowe z trzech roślin.Szybki i wygodny sposób na uzupełnienie codziennej dawki
błonnika.Formuła łagodna dla żołądka.Lekki, bezzapachowy proszek łatwo rozpuszcza się w napojach niezawierających węglowodanów;
może być dodawany do pokarmów – nie ma wpływu na zmianę ich smaku.Wygodny w użyciu podczas gotowania.Nie zawiera
sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i konserwantów.Suplement produkowany w USA.SkładnikiZAWARTOŚĆ NA
PORCJĘ (6 g) NA 100 gWartość energetyczna 50 kJ (12 kcal) 833 kJ (200 kcal)Białko 0 g 0 gWęglowodany, w tym 0,6 g 10 gCukry 0,5 g
8 gTłuszcze, w tym 0 g 0 gNasycone 0 g 0 gBłonnik 5 g 83 gSód 0 g 0,08 gSKŁADNIKI: odporna maltodekstryna, inulina (Cichorium
intybus), częściowo zhydrolizowana guma guar.ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621
USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 366a02-819 Warszawa
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