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DuoLife Fiber Powder, 20 saszetek
 

cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent DuoLife

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

DuoLife Fiber Powder jest suplementem diety w formie saszetek, zawierającym kompleks rozpuszczalnego błonnika pokarmowego
pochodzącego aż z 4 źródeł.

Preparat jest skomponowany z najwyższej jakości naturalnych surowców i stanowi bardzo bogate źródło błonnika pokarmowego.
Działanie prozdrowotne zawartych w suplemencie diety składników zostało udokumentowane badaniami klinicznymi.

Składniki: 

NUTRIOSE®* jest zastrzeżoną formułą rozpuszczalnego błonnika kukurydzianego, SUNFIBER® – zastrzeżona formuła
rozpuszczalnego błonnika z indyjskiej fasoli guar (Cyamopsis tetragonolobus) (włókno galaktomannanowe), INAVEA® BAOBAB
ACACIA* – zastrzeżona formuła rozpuszczalnego błonnika pokarmowego w postaci mieszanki organicznego miąższu owoców baobabu
(Adansonia digitata) i organicznej gumy z akacji (Acacia Seyal), IMMUNEL®* – zastrzeżona formuła drożdży Saccharomyces
cerevisiae standaryzowana na 60% zawartość nukleotydów.

* NUTRIOSE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Roquette Frères.
 SUNFIBER® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Taiyo Kagaku Co., Ltd.
* INAVEA™ BAOBAB ACACIA oraz IMMUNEL™ są znakami towarowymi Nexira.

Suplement diety DuoLife Fiber Powder jest przeznaczony do stosowania jako wspomagający w przypadku:

osób, które na co dzień chcą wspierać prawidłowe funkcje przewodu pokarmowego i procesy trawienne;
osób z zaparciami i kłopotami ze spowolnionym pasażem jelitowym;
osób z problemami ze strony przewodu pokarmowego, związanymi z zaburzeniami naturalnej mikroflory jelitowej;
osób dbających o optymalną kondycję jelita grubego;
osób stosujących tzw. dietę LOW FODMAP;
osób dbających o prawidłową wagę ciała - wspiera proces odchudzania, pomaga obniżyć apetyt i daje przedłużone uczucie
sytości;
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osób z problemem nadwagi, chcących wspierać redukcję tkanki tłuszczowej;
osób dbających o prawidłowy poziom glukozy i cholesterolu we krwi;
osób chcących wspierać optymalną kondycję naczyń krwionośnych i prawidłowe ciśnienie krwi;
osób chcących wspierać funkcje układu odpornościowego;
osób chcących wspierać oczyszczanie organizmu z nagromadzonych toksyn;
osób chcących wspierać prawidłowe funkcje pęcherzyka żółciowego;
osób zmagających się z problemem zgagi;
osób chcących wspierać optymalne wchłanianie składników mineralnych z jelit;
osób chcących wspierać optymalne procesy antyoksydacyjne.

DuoLife Fiber Powder to w 100% naturalny skład oparty na bardzo wysokiej zawartości rozpuszczalnego, brandowanego błonnika
pokarmowego: NUTRIOSE®*, SUNFIBER® i INAVEA™ BAOBAB ACACIA* oraz zastrzeżonej formule drożdży Saccharomyces cerevisiae
– IMMUNEL™*, standaryzowanej na 60% zawartość nukleotydów, wspierającej prawidłowe funkcje układu immunologicznego i
pokarmowego.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1–2 saszetki dziennie wsypać do pokarmu lub napoju i dobrze wymieszać. Spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu. Zaleca się popić dodatkową szklanką wody lub innego napoju. Nie przekraczać zalecanej maksymalnej porcji do
spożycia w ciągu dnia.

Dzieci od 6 do 12 lat oraz kobiety w ciąży i karmiące: Stosowanie produktu jest dozwolone po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Zaleca się stosowanie 1/4–1 saszetki dziennie, w zależności od wieku osoby przyjmującej i zaleceń lekarza.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6. roku życia.

Produkt należy zawsze przyjmować z odpowiednią ilością płynów, gdyż ich zbyt mała podaż może powodować zaparcia.

Należy zachować odstęp pomiędzy zażywanymi lekami a przyjmowaniem porcji błonnika, gdyż pokarm bogaty w błonnik może
zmniejszać wchłanianie leków z przewodu pokarmowego.

Zawartość składników w porcji dziennej produktu (w dwóch saszetkach)

NUTRIOSE® 8,5
SUNFIBER® 6,2 g
INAVEA™ BAOBAB ACACIA 5 g
IMMUNEL™ 300 mg
Całkowita zawartość błonnika pokarmowego 16 g

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22,
32-082 Więckowice
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