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Calominal Duo do sporządzania zawiesiny 150 gram
 

cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 150 gram

Postać proszek

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Odchudzanie

Opis produktu
 

Jak działa proszek Calominal Duo?
Zmniejsza wchłanianie cukrów
Zmniejsza wchłanianie tłuszczów
Zwiększa uczucie sytości
Hamuje ilość przyswajanego z pożywienia cholesterolu.

Działanie wyrobu medycznego Calominal Duo wspomaga odchudzanie i kontrolę masy ciała.

Dawkowanie preparatu Calominal Duo

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 dawki
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.

Skład Calominal Duo
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
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 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.

Dodatkowe informacje

Opakowanie zawiera 150 g proszku do sporządzania zawiesiny doustnej – stanowi to 60 dawek. Przy wspomaganiu odchudzania
wystarczy na 15 dni stosowania, w celu kontroli masy ciała – na 30 dni.

Okres ważności po pierwszym otwarciu torebki wynosi 30 dni.

Przy przyjmowaniu wyrobu należy pić co najmniej 2-3 litry płynów dziennie, aby uniknąć dolegliwości żołądkowo-jelitowych (zaparcia, ból
brzucha).

Zanim zastosujesz wyrób medyczny Calominal duo, przeczytaj uważnie ważne informacje umieszczone na opakowaniu.

Calominal Duo może ograniczać wchłanianie i skuteczność niektórych leków, np. tabletki antykoncepcyjne, niektóre antybiotyki,
witaminy D, E i K.

Wyrób przeznaczony jest dla osób dorosłych, nie stosuj u dzieci i młodzieży. Nie stosuj jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. W trakcie
stosowania Calominal Duo nie należy przyjmować preparatów zawierających witaminę A, ponieważ proszek jest barwiony źródłem
witaminy A - betakarotenem - 4 dawki wyrobu pokrywają około 116% dziennego zapotrzebowania na witaminę A. Nie stosuj jeśli Twój
wskaźnik masy ciała (BMI) jest niższy niż 18,5.

Jeśli stosujesz jakiekolwiek leki, należy zachować przynajmniej 4 godziny odstępu między przyjęciem leków a przyjęciem wyrobu
medycznego Calominal Duo.

Jeśli przyjmujesz leki obniżające poziom lipidów we krwi (np. statyny, fibraty) lub leki przeciwcukrzycowe, stosowanie Calominalu duo
jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Wyrobu nie należy stosować w przypadku uczulenia na skorupiaki, ryby
lub którykolwiek ze składników.

Nie stosuj w przypadku uczulenia na skorupiaki, ryby lub którykolwiek ze składników wyrobu.

Stosowanie produktu powinno być połączone z aktywnością fizyczną i odpowiednio zbilansowaną dietą.
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