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Młody Jęczmień, 60 tabletek
 

cena: 20,62 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety M?ody J?czmie? zawiera po??czenie wysokiej jako?ci wyci?gów naturalnego pochodzenia
z m?odego j?czmienia, zielonej herbaty i gorzkiej pomara?czy oraz spirulin? i chrom. 

Wyci?g z j?czmienia wykazuje w?a?ciwo?ci wzmacniaj?ce organizm, wspiera zdrowie w?troby i p?cherzyka
?ó?ciowego. 

Zielona herbata i gorzka pomara?cza wspiera uzyskanie prawid?owej masy cia?a, metabolizm lipidów
i kontrol? apetytu. 

Zielona herbata, spirulina i chrom wspomagaj? utrzymanie prawid?owego poziomu glukozy we krwi. 

Wyci?gi z j?czmienia i zielonej herbaty wspomagaj? prawid?owy poziom cholesterolu.

Spirulina u?atwia kontrol? wagi oraz korzystnie wp?ywa na witalno?? organizmu.

Dawkowanie
Zalecana dawka: 1-2 tabletki 1 raz dziennie przed posi?kiem.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
wyci?g z j?czmienia, substancja wype?niaj?ca: celuloza, spirulina, wyci?g z zielonej herbaty, wyci?c z owoców
gorzkiej pomara?czy, substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja
przeciwzbrylaj?ca: sole magnoze kwasów t?uszczowych, substancja wype?niaj?ca: sorbitole, substancja
przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, chrom.
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Sk?adniki Zawarto?? w 1 tabletce
Wyci?g z m?odego j?czmienia
otrzymany z suszonego m?odego j?czmienia

250 mg
6250 mg

Wyci?g z li?ci zielonej herbaty
otrzymany z suszonych li?ci zielonej herbaty

25 mg
125 mg

Wyci?g z owoców gorzkiej pomara?czy
otrzymany z suszonej gorzkiej pomara?czy
w tym synefryna 6%

25 mg
125 mg
1,5 mg

Spirulina 50 mg
Chrom 20 µg (50% RWS*)

RWS* - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Przeciwwskazania
Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
Nie stosowa? u dzieci, kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?.

Uwagi
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Podmiot odpowiedzialny
Zak?ady Farmaceutyczne COLFARM S.A.,
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec
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