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Ispagul S proszek 200g
 

Cena: 26,60 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Herba studio

Postać zioła

Substancja
czynna

babka jajowata, błonnik

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Działanie:

Nasiona oraz łupina nasienna babki jajowatej wspierają prawidłową pracę układu pokarmowego. W łagodny sposób oddziałują na
śluzówkę jelit wspomagając ich właściwą perystaltykę. Dzięki właściwościom wiązania wody przyczyniają się do zmiękczenia stolca
oraz zwiększenia jego objętości. Korzystnie wpływają na szybsze przesuwanie się treści pokarmowej w jelitach (pasaż jelitowy), przez co
znacznie ułatwiają wypróżnianie. Regularność wypróżnień pomaga w oczyszczaniu organizmu oraz wspomaga diety odchudzające.
Łupiny nasienne babki jajowatej pomagają ponadto utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

Wskazania:

Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.
Może być spożywany przez kobiet w ciąży i karmiące piersią.

Skład:

1 porcja zawiera:

Błonnik
łupina nasienna babki jajowatej - 2,1g
nasiona babki jajowatej - 0,9g

Preparat nie zawiera glutenu.
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Zalecane spożycie:

Odmierzyć porcję proszku (3 g) za pomocą załączonej miarki, dobrze wymieszać z 3/4 szklanki wody lub soku i wypić.
Proszek można dodać również do jogurtu, płatków śniadaniowych lub innej żywności i obficie popić.
Spożywać 1-3 miarek proszku na dobę, najlepiej rano i wieczorem.

Przeciwwskazania:

Nie zaleca się suplementacji diety preparatem w przypadku chorób przewodu pokarmowego, niedrożności jelit, ciężkiej cukrzycy oraz
podczas silnych biegunek, którym towarzyszy gorączka.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Herba Studio Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 5
62-081 Wysogotowo
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