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SOLGAR BŁONNIK mieszanina naturalnych błonników 120
kapsułek
 

Cena: 60,10 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSOLGAR BŁONNIK mieszanina naturalnych błonników 120 kapsułekWskazaniahemoroidyłagodzenie zaparćpomoc w
utrzymaniu prawidłowej masy ciałaregulacja pracy jelitułatwienie pasażu stolcazaburzenia równowagi bakteryjnej w jelitachzespół jelita
drażliwegoDziałaniespowalnia wchłanianie cukru z pożywienia, co pozwala kontrolować apetyt i racjonalnie planować posiłki,wypłukuje
zanieczyszczenia z organizmu, poprawiając wygląd i funkcjonowanie skóry,zmniejsza wchłanianie tłuszczu z pożywienia. Ogranicza to
odkładanie się jego nadmiaru w widocznych warstwach skóry, co zapobiega powstawaniu cellulitisu,usuwa zaparcia, przywraca
normalną pracę jelit, poprawia przemianę materii,regeneruje ścianki jelit, zapobiega hemoroidom i zmniejsza stany zapalne
spowodowane złą dietą.Zalecane spożycie2 do 6 kapsułek dziennieWażneProdukt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi,
glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Odpowiedni dla wegetarian.Każda kapsułka zawiera zestaw naturalnych, sproszkowanych błonników. Taka postać pozwala na
zażywanie preparatu w dowolny sposób. Kapsułki można połykać lub rozpuszczać w kefirze, jogurcie lub w szklance dowolnego płynu.
Zawartość kapsułki można nawet dosypać do sałatki lub surówki, traktując jako dodatkowa porcje błonnika. Ta zaleta jest niezwykle
cenna dla osób mających problemy z połykaniem kapsułek czy tabletek.Zestaw błonników został tak dobrany, iż odpowiada
fizjologicznym potrzebom układu trawiennego, 40% całej mieszaniny stanowi błonnik nierozpuszczalny w wodzie (mielone nasiona lnu i
łuski babki płesznik) natomiast 60% to błonnik rozpuszczalny w wodzie (pektyna z jabłek, pektyna z grejpfruta, błonnik owsiany). Te
odpowiednie proporcje zapewniają długotrwale stabilną i fizjologicznie poprawną pracę jelit.SkładnikiDwie (2) kapsułki
zawierają:Formuła wielobłonnikowa 1000 mg (1 gram)Zawiera:Sproszkowane błonniki rozpuszczalne:Otręby owsiane (zawierają gluten)
200 mgPektyna jabłkowa 200 mgPektyna grejpfrutowa 200 mgSproszkowane błonniki nierozpuszczalne:Zmielone siemię lniane 200
mgŁuski babki płesznik 200 mgNaturalne substancje pomocnicze:Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny stearynian
magnezuProducentSOLGAR Polskaul. Skoroszewska 1202-495 Warszawa
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