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Jeliton, proszek, 180 g błonnik jelita
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 180 g

Postać proszek

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Ispagul S to dostępny bez recepty suplement diety wspierający pracę układu pokarmowego, który nie zawiera glutenu. Lek łagodzi
zaparcia i ułatwia wypróżnianie. Zawarta w leku łupina babki jajowatej ułatwia wydalanie treści żołądkowej i działa osłonowo na błony
śluzowe jelit.

Substancją czynną zawartą w leku Ispagul jest łupina i nasiona babki jajowatej, która:Wskazania

Suplement diety Ispagul S jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Może być także spożywany przez kobiety w
ciąży i karmiące. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety jest niezbędne do zachowania
dobrego stanu zdrowia.

Działanie

W łagodny sposób oddziaływują na śluzówkę jelit, wspomagając ich właściwą perystaltykę. Dzięki właściwościom wiązania wody
przyczyniają się do zmiękczania stolca oraz zwiększania jego objętości. Korzystnie wpływają na szybsze przesuwanie się treści
pokarmowej w jelitach (pasaż jelitowy), przez co znacznie ułatwiają wypróżnianie. Regularność wypróżnień pomaga w oczyszczaniu
organizmu oraz wspomaga diety odchudzające. Łupiny nasienne babki jajowatej pomagają ponadto utrzymać prawidłowy poziom
cholesterolu we krwi.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1-3 miarek proszku na dobę, najlepiej rano i wieczorem.

Skład

Łupina nasienna babki jajowatej, nasiona babki jajowatej
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Uwagi do stosowania

Nie należy przekaraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety jest niezbędne do zachowania dobrego stanu zdrowia.

Zawartość 200g

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBA STUDIO
 

Parametry

Wybierz moc 70 mg (0,00 PLN)
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