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Błonnik z ananasem APTEO x 100 tabl.
 

Cena: 14,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl. (pojem.)

Postać tabl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Błonnik z ananasem marki Apteo to suplement diety będący źródłem błonnika pokarmowego, który chłonąc wodę pęcznieje w żołądku i
tym samym wywołuje uczucie sytości co czyni go ważnym składnikiem przy stosowaniu diet odchudzających.

Składniki:
błonnik jabłkowy (błonnik pokarmowy 55%); substancja wypełniająca: celuloza; błonnik owsiany (błonnik pokarmowy 96%); 100 mg
błonnik pszeniczny (błonnik pokarmowy 97%); laktoza (z mleka); proszek ananasowy; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych

Składnik: 
Błonnik jabłkowy 6 tabletek 2040mg, 10 tabletek 3400mg
Błonnik owsiany 6 tabletek 600mg, 10 tabletek 1000mg
Błonnik pszeniczny 6 tabletek 600mg, 10 tabletek 1000mg
(łącznie 6.tabl. 3240, 10 tabl. 5400)
Błonnik pokarmowy całkowity 6 tabletek 2280mg, 10 tabletek 3800mg
Proszek ananasowy 6 tabletek 180mg, 10 tabletek 300mg

Działanie:
Błonnik z ananasem Apteo zaliczany jest do szerokiej kategorii naturalnych suplementów diety i stanowi bogate źródło błonnika, który
łącząc się w układzie pokarmowym z wodą, pęcznieje dając w efekcie wrażenie sytości ograniczając tym samym zwiększony apetyt.
Zawarty w składzie błonnik owsiany przyczynia się do zwiększenia masy kału.

Przeciwwskazania:
uczulenie na składniki preparatu

Wskazania:
Suplement szczególnie wskazany dla osób wykonujących siedzący tryb pracy oraz dla odchudzających się.
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Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu:
Stosować doustnie. 2 tabletki 3 do 5 razy dziennie 30 minut przed posiłkami, obficie popijając wodą.

Uwaga:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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