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COLON C ułatwia wypróżnianie, 200+50 g gratis
 

cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Postać proszek

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie problemy z wypróżnianiem

Opis produktu
 

Suplement diety korzystnie wpływa na pracę jelit, wspiera florę bakteryjną i pomaga kontrolować poziom cholesterolu we krwi

COLON C - działanie:

łupina nasienna babki jajowatej jest źródłem błonnika pokarmowego - włókna roślinnego, które posiada zdolność pęcznienia w
przewodzie pokarmowym, dzięki czemu przyspiesza przesuwanie się mas zawartych w jelitach oraz daje uczucie sytości. Korzystnie
wpływa na pracę jelit i ułatwia wypróżnianie, dodatkowo pomaga kontrolować stężenie cholesterolu we krwi. Inulina z cykorii korzystnie
wpływa na pracę jelit oraz pomaga kontrolować wagę w ramach odpowiedniej diety. Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis –
to podwójnie powlekane bakterie kwasu mlekowego, które są naturalnym elementem flory bakteryjnej naszego organizmu.

COLON C - skład:

sproszkowana łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata Forssk.), inulina z korzenia cykorii (Cichorium intybus L.), szczepy bakterii
kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus LH5 i Bifidobacterium lactis BL-2. Może zawierać nasiona sezamu i gorczycę.
W dziennej porcji 10 g: łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata Forssk.) 6,5 g, inulina z korzenia cykorii (Cichorium intybus L.) 3,5
g, bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus LH5 i Bifidobacterium lactis BL-2 1x108 jtk (jednostki tworzącej kolonię)

COLON C - dawkowanie:

dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) zmieszać z 1/2 szklanki płynu (np. wody, soku etc.) i
wypić przed posiłkami rano i wieczorem. Popić dodatkową porcją płynu. Łączna ilość przyjętego płynu na 5 g Colon C nie powinna być
mniejsza niż 250 ml. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Można dodawać do jogurtu i innych chłodnych potraw.

COLON C - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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