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Lactosan Mama Proszek wspomagający proces laktacji x14
saszetek
 

Cena: 22,93 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Herbapol Lublin

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

beta-glukan, ekstrakt słodu jęczmiennego,
koper, melisa

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Lactosan MAMA wspomaga proces laktacji dzięki obecności kopru oraz odprężenie, dobre samopoczucie i spokój (liść melisy).

Koper włoski wspomaga aktywność gruczołów mlecznych kobiet karmiących, wspiera proces laktacji. Dodatkowo przyczynia się do
właściwej pracy przewodu pokarmowego - pomaga w trawieniu i usunąć uczucie pełności i wzdęcia.

Liść melisy wspiera samopoczucie - zarówno fizyczne jak i psychiczne. Pomaga w odprężeniu i wspomaga właściwy sen.

Zalecane dzienne spożycie

Kobiety w okresie laktacji: 1 saszetka 2 razy dziennie.

Sposób przygotowania:

zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml płynu.
Proszek do spożycia po zmieszaniu z wodą, jogurtem, sokiem lub ulubionym smoothie/mlekiem.

Składniki

sproszkowany ekstrakt ze słodu jęczmiennego bursztynowy, syrop z agawy w proszku, jęczmienny beta-glukan 70%, wyciąg suchy z
owocu kopru włoskiego, wyciąg suchy z liścia melisy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.
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Składniki 2 saszetki
ekstrakt ze słodu jęczmiennego 9600 mg
beta-glukan 301 mg
wyciąg suchy z owocu kopru włoskiego 220 mg
wyciąg suchy z liścia melisy 75 mg

Smak karmelowy pochodzi od ekstraktu ze słodu jęczmiennego.

Lekkie zbrylenie proszku oraz nierozpuszczający się osad nie stanowią wady produktu.

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:

Herbapol-Lublin S.A.
Diamentowa 25
20-471 Lublin.
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