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Proszek zasadowy, Langsteiner, 300g
 

Cena: 31,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 g

Postać -

Producent LANGSTEINER SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Proszek zasadowy, Langsteiner, 300g

Proszek Zasadowy, dzięki odpowiedni dobranym składnikom pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową organizmu, wspomaga
metabolizm i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Podczas stosowania preparatu występuje zwykle
zwiększona perystaltyka jelit objawiająca się czasem luźnymi stolcami. W efekcie dochodzi do oczyszczania przewodu pokarmowego, a
tym samym do poprawy ogólnego samopoczucia.

Proszek Zasadowy zawiera cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej. Ponadto preparat jest
źródłem innych cennym dla organizmu minerałów takich jak mangan, miedź, wapń, żelazo oraz witamina C, które to składniki
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Ponadto wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
enzymów trawiennych. Dodatkowymi cennymi składnikami jest molibden i pierwiastek śladowy selen. Molibden przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych, natomiast selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego, a także w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. Proszek zasadowy zawiera również sukralozę zamiast cukru, co
prowadzi do mniejszego poziomu glukozy we krwi po jego spożyciu, niż w przypadku, gdyby zawierał cukier.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli: 1 raz dziennie 8g proszku (czubata łyżeczka do herbaty) rozpuścić w szklance wody.

Składniki: maltodekstryna, węglan wapnia, oligofruktoza z inuliny (11,5%), diwęglan potasu, węglan magnezu, diwęglan sodu, aromat,
witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina E (D-alfa-tokoferol), pirofosforan żelaza (III), glukonian cynku, środek słodzacy - sukraloza,
siarczan miedzi (II), molibdenian (VI) sodu, selenian (IV) sodu.

8g zawiera: wartość energetyczna: 75 kJ (18 kcal), tłuszcze 0g (w tym kwasy nasycone 0g), węglowodany 3,9g (w tym cukry 0,5g), białko
0g, sól 0,33g, błonnik 0,9g, wapń 433mg (55%)*, potas 273mg (14%)*, magnez 146mg (38%)*, witamina C 20mg (25%)*, witamina E
(ekwiwalent alfa-tokoferolu) 5mg (41%)*, żelazo 3,0mg (20%)*, cynk 2,7mg (27%)*, miedź 0,25mg (24%)*, molibden 43mcg (86%)*, selen
13mcg (23%)*
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

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.
Produkt nie zawiera laktozy.
Zawiera sztuczne substancje słodzące.

Wyprodukowano w UE dla:
Fa. Langsteiner Alicja Langsteiner,
ul. Białoprądnicka 16,
31-221 Kraków.
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