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NATURA WITA BŁONNIK NATURALNIE WITALNY 500g
 

Cena: 26,01 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 g

Postać BŁONNIK

Producent NATUR VIT Sp. z o.o.

Opis produktu
 

NATUR VIT BŁONNIK NATURALNIE WITALNY 500G

**Wskazania do użycia:**

BŁONNIK NATURALNIE WITALNY - Łupina babki jajowatejPochodzi głównie
z południowo-zachodniej Azji i z północnej Afryki. W Indiach stosowana jest od ponad dwóch tysięcy lat.Łupina babki jajowatej jest
bogatym źródłem rozpuszczalnego, śluzowatego błonnika pokarmowego, dzięki czemu skutecznie wspomaga metabolizm
i pracę jelit. W przypadku zaparć zmiękcza konsystencję treści jelitowej, zwiększa jej objętość, co poprawia perystaltykę jelit i ułatwia
oraz przyspiesza wypróżnianie.
Posiada ona zdolność absorpcji toksyn w przewodzie pokarmowym, poprawia trawienie, wpływa pozytywnie na wzrost liczby dobrych
bakterii w jelitach, oczyszcza je oraz łagodzi objawy biegunki. Jednocześnie wspomaga ona odchudzanie zmniejszając uczucie głodu,
co korzystnie wpływa na zmniejszenie apetytu. Podana trzy godziny przed posiłkiem
i bezpośrednio po posiłku w znacznym stopniu zwiększa uczucie nasycenia.
Regularne spożywanie łupiny babki jajowatej łagodnie obniża poposiłkowy wzrost poziomu glukozy oraz cholesterolu i trójglicerydów we
krwi. Nasiono i łupina babki jajowatej
są również stosowane jako lek osłaniający (np. w chorobie wrzodowej).Pomaga ona utrzymać dobrą kondycję organizmu i poprawia
wygląd cery.

**Sposób użycia:**

Produkt gotowy do spożycia po uprzednim przygotowaniu: 2-3 łyżeczki produktu zalać szklanką wody lub soku, odstawić na ok. 20
minut, następnie wypić. Podczas spożywania produktu należy pić duże ilości wody - co najmniej 2 l płynów dziennie. Przyjmować 2 razy
dziennie: rano i wieczorem przed posiłkami.

**Składniki:**
Babka jajowata łupina 80%, babka płesznik nasiona 20%
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*produkt rolnictwa ekologicznego

**Wielkość opakowania:**

500 g

**Producent:**

Natur – Vit
Kopernika 9
28-400 Pińczów

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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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