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Młody jęczmień, 60 tabletek
 

Cena: 13,40 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Młody jęczmień, 60 tabletek

Preparat Młody Jęczmień to złożony suplement diety, zawierający połączenie wysokiej jakości wyciągów naturalnego pochodzenia z
młodego jęczmienia, zielonej herbaty i gorzkiej pomarańczy oraz spirulinę i chrom. Wyciąg z jęczmienia wykazuje właściwości
wzmacniające organizm, wspiera zdrowie wątroby i pęcherzyka żółciowego. Uzyskanie prawidłowej masy ciała, metabolizm lipidów i
kontrolę apetytu wspiera zielona herbata i gorzka pomarańcza. Utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi ułatwia: zielona
herbata, spirulina i chrom. Do ochrony antyoksydacyjnej organizmu przyczynia się spirulina, wyciąg z jęczmienia i zielonej herbaty.
Dodatkowo, wyciągi z jęczmienia i zielonej herbaty wspomagają prawidłowy poziom cholesterolu, a spirulina ułatwia kontrolę wagi oraz
korzystnie wpływa na witalność organizmu.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki, które wspierają odchudzanie, ułatwiają kontrolę wagi.

Zalecane spożycie: 1-2 tabletki 1 raz dziennie przed posiłkiem.

Składniki: wyciąg z młodego jęczmienia, substancja wypełniająca: celuloza; spirulina, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z owoców
gorzkiej pomarańczy, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona; substancja przeciwzbrylajaca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja wypełniająca: sorbitole; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chlorek
chromu (III).

1 tabletka zawiera: wyciąg z młodego jęczmienia 250mg (otrzymany z suszonego młodego jęczmienia 6250mg), wyciąg z liści zielonej
herbaty 25mg (otrzymany z suszonych liści zielonej herbaty 125mg), spirulina 50mg, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy 25mg
(otrzymany z suszonych owoców gorzkiej pomarańczy 125mg), standaryzowany na zawartość synefryny 6% 1,5mg, chrom 20mcg
(50%)*.

2 tabletki zawierają: wyciąg z młodego jęczmienia 500mg (otrzymany z suszonego młodego jęczmienia 12500mg), wyciąg z liści
zielonej herbaty 50mg (otrzymany z suszonych liści zielonej herbaty 250mg), spirulina 100mg, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy
50mg (otrzymany z suszonych owoców gorzkiej pomarańczy 250mg), standaryzowany na zawartość synefryny 6% 3mg, chrom 40mcg
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(100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.,
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec.
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