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Błonnik, 100 tabletek
 

Cena: 39,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać Tabletki

Producent WALMARK A.S.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia:Składnik:1 tabletka4 tabletkiKompleks błonnika roślinnego: błonnik owsiany, otręby owsiane,
otręby pszenne, otręby ryżowe, otręby jęczmienne, otręby kukurydziane, guma guar 750,0 mg 3000,0 mgSkładniki: kompleks błonnika
roślinnego (zawiera pszenicę, owies, jęczmień), substancje przeciwzbrylające: celuloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
substancje przeciwzbrylająca: fosforany wapnia, stabilizator: karboksymetyloceluloza, kwasy tłuszczowe, substancja glazurująca:
szelak.

Działanie:
Błonnik znajduje się w roślinach i jest jej niestawialną część pokarmową posiadającą dwa główne komponenty:• rozpuszczalny
(prebiotyk) włókno, które łatwo ulega fermentacji w okrężnicy,• błonnik nierozpuszczalny, który w procesie metabolicznym wchłania
wodę z przewodu pokarmowego, co powoduje ułatwienie przy wypróżnianiu.

Wskazania:
Błonnik jest naturalnym, ale często pomijanym składnikiem pożywienia, a jego niedobór w codziennej diecie jest coraz powszechniejszy.
Zalecane dzienne spożycie błonnika to 30 - 35 g. Tabletki Błonnik są przeznaczone dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w pełną
gamę błonników roślinnych (celulozę, hemicelulozę, pektynę i ligninę) otrzymanych wyłącznie z naturalnych źródeł (otręby, guma guar,
guma ksantan).
Dawkowanie: Zalecana porcja do spożycia: 1-4 tabletek.Sposób użycia: tabletki popić dużą ilością wody (ok. 1 szklanki). Najlepiej
stosować w trakcie posiłku.

Uwagi:
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 3 lat. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i
zdrowy tryb życia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Przechowywanie: produkt przechowywać w suchym
miejscu, w temperaturze poniżej 25oC, z dala od miejsc nasłonecznionych i źródeł ciepła. Suplement diety powinien być przechowywany
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w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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