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LOCLO błonnik pokarmowy 344 g
 

cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Nature's Sunshine

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Loclo to doskonałe źródło błonnika pokarmowego. Jedna porcja produktu (9,5 g) dostarcza go aż 3,8 g.

Loclo zawiera rozpuszczalne oraz nierozpuszczalne włókna błonnika. Błonnik zawarty w produkcie pochodzi z jabłek i otrąb owsianych.
Ponadto w składzie produktu znajduje się m.in. cynamon, kurkuma, rozmaryn.

Cynamon pobudza apetyt i trawienie, pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu cukru we krwi oraz wspiera produkcję dobrego
cholesterolu (HDL). Cynamon pomaga również utrzymać prawidłowy poziom gazów oraz komfort w żołądku.

Kurkuma wspiera produkcję i jakość krwi oraz pracę serca. Kurkuma pomaga również wzmóc apetyt w przypadkach jego utraty.

Rozmaryn pomaga wspierać prawidłowe działanie wątroby, przyczynia się do komfortu pokarmowego a także przyczynia się do
lepszego trawienia tłuszczu.

Dawkowanie

Jedną czubatą łyżkę stołową wymieszaj w szklance wody i wypij od razu po przyrządzeniu. Stosuj raz dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Składniki

brokuł, kapusta głowiasta, marchew, burak czerwony, pomidor, kurkuma, rozmaryn, babka płesznik, fruktoza, bioflawonoidy z grejpfruta i
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pomarańczy, hesperydyna, błonnik z jabłek, guma arabska, guma guar, otręby owsiane, kwas cytrynowy, cynamon, regulator
kwasowości (węglany potasu)

O producencie: 

Nutre's Sunshine to firma posiadająca w swojej ofercie suplementy diety najwyższej jakości, które nie zawierają sztucznych
wypełniaczy i barwników. Firma oprócz produktów w kapsułkach posiada również suplementy w formie płynnej oraz maści.

Suplementy firmy Nutre's Sunshine są naturalne, ale oprócz tego posiadają wysokie zawartości substancji aktywnych oraz doskonałą
przyswajalność.
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