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Calominal duo 150g proszek
 

Cena: 49,60 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 150 g

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

calominal duo 150g proszek

**Opis produktu:**

Calominal Duo ma postać proszku rozpuszczalnego w wodzie o smacznym tropikalnym smaku. Aby pozbyć się zbędnych kilogramów i
mieć masę ciała pod kontrolą (przy jednoczesnym zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej, które są podstawą w odchudzaniu),
wystarczy stosować preparat przy głównych posiłkach dwa razy dziennie.

**Składniki:**

Glukomannan

Działa w żołądku i w jelitach – w żołądku pęcznieje, dając uczucie sytości, w jelitach spowalnia wchłanianie cukru i cholesterolu.
Glukomannan to rozpuszczalny w wodzie błonnik pokarmowy pochodzący z rośliny Amorphophallus konjac (Dziwidło Riviera; korzeń
dziwidła). Roślina Konjac występuje naturalnie w Chinach, uprawiana jest też w Japonii i niektórych krajach Azji. Błonnik ten ma duże
właściwości pęcznienia – potrafi wchłonąć do 50 razy większą ilość wody niż jego własna masa. Glukomannan w przewodzie
pokarmowym wchłania wodę i rozszerza się, zapełniając żołądek, co zmniejsza uczucie głodu. Po związaniu się z wodą przyjmuje formę
lepkiego żelu, który w jelitach zmniejsza wchłanianie cukru i cholesterolu.

Chitozan

To składnik znany jako „bloker tłuszczu”.
Chitosan pozyskiwany jest z pancerzy skorupiaków. Jego zadaniem jest wiązanie tłuszczu z pożywienia i usuwanie z organizmu.
Stosowanie chitozanu wskazane jest u osób spożywających znaczne ilości tłustych posiłków. Chitozan wyłapuje tłuszcz z pożywienia,
wiąże ze sobą i w tej formie mieszanka chitozanu z tłuszczem wydalana jest z organizmu
Pozostałe składniki: betakaroten, kwas cytrynowy, aromat multitropic, maltodekstryna DE 20, acesulfam K, sukraloza, sacharynian sodu.
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**Działanie:**

Calominal Duo w postaci proszku rozpuszczalnego w wodzie:

- Zmniejsza wchłanianie cukrów
- Zmniejsza wchłanianie tłuszczów
- Zwiększa uczucie sytości
- Hamuje ilość przyswajanego z pożywienia cholesterolu.
- Działanie Calominal Duo wspomaga odchudzanie i kontrolę masy ciał

**Zalecane spożycie:**

Opakowanie produktu zawiera łyżeczkę miarową, która umożliwi odmierzenie dawki preparatu.
1 płaska łyżeczka miarowa stanowi 1 dawkę = 2,5 g proszku.
Redukcja wagi ciała – przyjmuj 2 razy dziennie po 2 łyżeczki miarowe.
Kontrola wagi ciała – przyjmuj 2 razy dziennie po 1 łyżeczce miarowej.
Odmierzoną ilość proszku rozpuść w co najmniej 250 ml wody, intensywnie wymieszaj i spożyj od razu po przygotowaniu.
Wyrób medyczny należy przyjmować tylko do dwóch głównych posiłków.
W trakcie stosowania preparatu Calominal Duo pamiętaj o piciu co najmniej 2-3 litrów płynów dziennie.

**Wielkość opakowania:**

150 g

**Producent:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp.z.o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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