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VITACOLON WZMOCNIONA WĄTROBA, 500ML
 

cena: 97,85 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Dr. Jacob's

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Silne jelita i flora jelitowa, oczyszczona i wzmocniona wątroba.

Przyjmowanie prebiotyku kwasu mlekowego zawartego w VitaColon bardzo korzystnie wpływa na jelita. Przywraca im naturalne pH,
reguluje ich pracę i aktywnie wspomaga przemianę materii. Odżywia i pielęgnuje błonę śluzową jelit. Stwarza optymalne warunki
rozwoju flory jelitowej. Wpływa kojąco oraz wspomaga szybką regenerację błony śluzowej jelit.

Kwas mlekowy odżywia florę bakteryjną jelit i sprzyja jej szybkiej regeneracji. Uregulowanie środowiska i funkcji jelit bardzo korzystnie
wpływa na pracę wątroby. Odciąża ją, ułatwia jej oczyszczanie z toksyn, pomaga w intensywnej regeneracji, sprzyja witalizacji.

Porcja (10 ml) VitaColon zawiera:
– koncentrat soku z aronii (34%)
– wyciąg z topinamburu – słonecznika bulwiastego (23%)
– koncentrat z owocu dzikiej róży* (16%)
– prawoskrętny kwas mlekowy (13%)
– miąższ z owoców czarnego bzu (6%)
– mieszanka ekstraktów z ziół (5%)
– koncentrat z owoców wiśni aceroli* (3%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
– przez 1 tydzień – 10 ml dziennie,
– od 2 tygodnia – 20 ml dziennie.

Pić zawsze rozcieńczony przynajmniej w 300 ml wody.
Przez 25 dni pić rano i wieczorem, później wg potrzeb 2 lub 1 raz dziennie.
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Składniki:
koncentrat soku z owoców aronii* (34%), koncentrat z bulwy topinambura* (23%), koncentrat z owocu dzikiej róży* (16%), L-(+)-kwas
mlekowy (13%), koncentrat soku z owoców bzu czarnego* (6%), mieszanka wyciągów z ziół (5%), koncentrat z owoców wiśni aceroli*
(3%), substancja słodząca – glikozydy stewiolowe.

Ważne informacje:
Nie stosować przy: alkaliozie, hiperglikemii, niewydolności nerek, nietolerancji fruktozy.
W przypadku wystąpienia gazów przyjmować mniej VitaColon i dawkę stopniowo zwiększać.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Kategoria produktu:

Suplement diety
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