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REGULATPRO METABOLIC koncentrat 350 ml
 

cena: 217,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 350 ml

Postać płyn

Producent Dr. Niedermaier

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

REGULATPRO METABOLIC to kompozycja magnezu, cynku, manganu oraz witamin z grupy B, witaminy C, D oraz kwasu foliowego.
Wspomaga naturalne procesy metaboliczne. Kompleksowo wspiera odporność fizyczną i umysłową. REGULATPRO METABOLIC
zmniejsza chęć na słodycze, regulując poziom cukru we krwi.

Preparat zawiera unikalny składnik Regulatessenz czyli ekstrakt uzyskiwany podczas stosowania opatentowanej metody fermentacji
kaskadowej, docierający do najgłębszych warstw skóry. OPATENTOWANY PRZEZ DR. NIEDERMAIER PHARMA zapewnia wysoką
przyswajalność substancji odżywczych.

Produkt odpowiedni dla: 

osób cierpiących na insulinooporność,
z nadciśnieniem,
z problemami hormonalnymi,
 kobiet w ciąży,
dzieci i młodzieży,
osób starszych,
sportowców do regularnego stosowania przed i po treningu.

Regulatpro Metabolic nie zawiera GMO, alergenów, histaminy, izoflawonów, substancji barwiących, konserwujących, aromatów
sztucznych i identycznych z naturalnymi, cukru, glutenu, laktozy.

Stosowanie:
Należy przyjmować rano i wieczorem 10 ml (½ miarki). Nierozcieńczony preparat należy trzymać przez chwilę w ustach przed
przełknięciem.
Osoby z wrażliwym żołądkiem powinny wypijać preparat rozcieńczony w szklance wody.
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Dobrze wstrząsnąć przed użyciem!

W przypadku problemów trawiennych, produkt można przyjmować w trakcie posiłku.

Składniki:
Regulatessenz (koncentrat otrzymany w wyniku Kaskadowej Fermentacji, skład: woda, cytryny, figi, daktyle, orzechy włoskie, ziarna soi,
cebula, orzechy kokosowe, gliceryna (pochodzenia warzywnego), seler, kiełki fasoli mung, karczochy, groch, proso, kurkuma), koncentrat
soku pomarańczowego, cytrynian magnezu 3,5%, wyciąg z aceroli (25% wit. C) 1,14%, naturalny aromat (pomarańczowy), wyciąg z lasek
wanilii, chlorek cynku 0,1%, siarczan manganu 0,03%, D-pantotenian wapnia 0,03%, nikotyn mid 0,02%, cholekalcyferol 0,01%,
chlorowodorek pirydoksyny 0,002%, ryboflawina 0,002%, chlorowodorek tiaminy 0,002%, kwas pteroilomonoglutaminowy (foliowy)
0,0015%, chlorek chromu (III) 0,00063%, cyjanokobalamina 0,000004%.

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.
Nie należy stosować jako substytutu zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent:
Dr.Niedermaier Pharma GmbH
85662 Hohenbrunn, Niemcy

Dystrybucja międzynarodowa:
Eznympro (Poland) Sp. z o.o.
Ul. Jedności Narodowej 184 lok. 1A
50-302 Wrocław
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