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Proszek zasadowy z inuliną 200g Dolomico
 

Cena: 38,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 g

Postać prosz.

Producent LEFARM LABORATORIUM GALENOWE SP. Z
O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PROSZEK ZASADOWY Z INULINĄ

200G = 28 DAWEK

suplement diety

PROSZEK ZASADOWY DOLOMICO Z INULINĄ zawiera łatwo przyswajalne organiczne związki wapnia magnezu i potasu, skutecznie
zobojętniające nadmiar kwasów nagromadzony w organizmie. Ponadto znajdująca się w preparacie inulina (błonnik) pobudza pracę jelit,
zapobiega zaleganiu pokarmu w przewodzie pokarmowym i niestrawionych resztek w jelicie grubym, zmniejszając niekorzystne procesy
fermentacyjne. Inulina powoduje znaczny wzrost pożytecznych bakterii, stymulując jednocześnie odbudowę śluzówki jelita i wzrost
funkcji trawiennych i odpornościowych. Chroni jelito grube przed rakiem i przed chorobami infekcyjnymi. Błonnik obniża produkcję
insuliny i cholesterolu, a także hamuje zamianę cukrów na tłuszcz. Zwiększa także wchłaniania w jelicie grubym Ca, Mg, Zn, Fe.

PROSZEK ZASADOWY Z INULINĄ nie zawiera sodu, który nadmiernie obciąża nerki. Dzięki temu nie zostaje zaburzona funkcja
wydalnicza nerek. Proszek Zasadowy z Inuliną nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków

Proszek Zasadowy z Inuliną przywraca i utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową w organizmie, która jest podstawą prawidłowego
przebiegu procesów metabolicznych i funkcjonowania organizmu, wspomaga zrzucenie zbędnych kilogramów.

Proszek zasadowy z inuliną to suplement diety, który zawiera w swoim składzie między innymi takie substancje jak wapń, który
przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
energetycznego, prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.
Skład:

Cytrynian magnezu, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, inulina. Produkt nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.
Właściwości:

magnez - przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, prawidłowym

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/proszek-zasadowy-z-inulina-200g-dolomico.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, a także zdrowych kości i zębów,

wapń - przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu energetycznego, prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.
Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.
Zalecane spożycie:

1 czubatą łyżeczkę proszku rozpuścić w szklance wody. Proszek mozna przyjmować także z jogurtem lub sokiem. Stosować raz
dziennie.

SPOSÓB UŻYCIA

1 czubatą łyżeczkę proszku rozpuścić w szklance wody.

Proszek można przyjmować także z jogurtem lub sokiem.

Stosować 1 raz dziennie. Opakowanie wystarcza na 28 dni.

DIETA

Proszek Zasadowy z inuliną a nadwaga i diety odchudzające

PROSZEK ZASADOWY Z INULINĄ nie jest środkiem odchudzającym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Poprzez przywrócenie równowagi
kwasowo-zasadowej pobudza przemianę materii i w naturalny sposób prowadzi do redukcji wagi. Regularne zażywanie PROSZKU
ZASADOWEGO Z INULINĄ sprawia, że pokarm przechodzi przez jelita w krótszym czasie, a jelito grube zostaje oczyszczone z
zalegających w nim resztek. Dzięki temu znika uczucie pełności, które bardzo często towarzyszy nadwadze.

Żeby zmniejszyć wagę ciała należy:

Przez pierwszy tydzień zażywać PROSZEK ZASADOWY Z INULINĄ 30 minut przed i 30 minut po głównym posiłku. Zmniejszy to
automatycznie napady wilczego głodu, które często prowadzą do niekontrolowanego objadania się i nadwagi.
Ważne informacje:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i zróżnicowanego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby. Zmiana jednego z tych czynników ryzyka
może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci w temperaturze
pokojowej.
Producent:

DOLOMICO

ul. Grójecka 62A/17

02-339 Warszawa
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