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OLIMP MŁODY JĘCZMIEŃ PREMIUM 30 kapsułek
 

Cena: 13,59 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OLIMP MŁODY JĘCZMIEŃ PREMIUM 30 kapsułek

 

Wskazania

Preparat przeznaczony: jako suplement diety dla osób dorosłych, kontrolujących wagę ciała m.in. poprzez aktywność fizyczną,
odchudzających się; celem uzupełnienia diety w substancje pochodzenia naturalnego, a także w chrom, szczególnie dla osób, u których
występuje duży apetyt na słodycze oraz dla osób z nadwagą.

 

Właściwości

Młody Jęczmień Premium to suplement diety zawierający wysokiej jakości, naturalny ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia,
dodatkowo uzupełniony chromem.

Jedna kapsułka produktu zawiera aż 500 mg ekstraktu z pędów młodego zielonego jęczmienia. Preparat produkowany jest przy
zachowaniu bardzo rygorystycznych norm jakościowych.

Ekstrakt młodego zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare L.) pozyskiwany jest z młodych pędów.
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Naturalnie w młodym zielonym jęczmieniu występują liczne witaminy (m.in.: C, A, E, z grupy B), minerały (m.in.: potas, magnez, cynk)
oraz substancje odżywcze takie jak: białko, węglowodany, błonnik.

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych i prawidłowego poziomu glukozy we
krwi.

Jedno opakowanie produktu wystarcza na miesiąc stosowania.

 

Ważne

Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę, a także kobiety w ciąży i w okresie laktacji, stosowanie preparatu powinni
skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.  

 

Sposób użycia

1 kapsułka przed posiłkiem. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody.  

 

Skład

ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancje
przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorek chromu (III), kapsułka (składnik otoczki –
żelatyna, barwnik - E 171).

 

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare L.) 500 mg

Chrom 40 µg (100%*)
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