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Fibraxine 15 sasz a 6g
 

Cena: 40,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 sasz.a 6g

Postać saszet.

Producent ALFA WASSERMANN POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ALFA WASSERMANN

ILOŚĆ: 15 saszetek

 

OPIS:

Fibraxine to suplement diety produkowany na bazie błonnika roślinnego i laktoferyny.

 

ZASTOSOWANIE:

Wspomaganie fizjologicznego funkcjonowania jelit. Suplement diety Fibraxine stanowi połączenie arabinogalaktanu i laktoferyny.
Arabinogalaktan jest cenionym naturalnym błonnikiem. Pozyskuje się go z kory modrzewia, w prostym procesie wykorzystującym
wyłącznie parę wodną. Arabinogalaktan to błonnik pochodzenia roślinnego. Jest rozpuszczalnym, nieżelującym błonnikiem. Łatwy do
połknięcia. Nie wymaga popijania dużą ilością płynów. Nie zmienia konsystencji płynu w którym jest rozpuszczany np. soku, herbaty. Ma
przyjemny smak. Laktoferyna to naturalna glikoproteina należąca do grupy transferyn. Naturalnym źródłem jest mleko większości
ssaków.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zawartość jednej saszetki może być rozpuszczona w napoju lub dodana do jogurtu. Należy ją wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.
Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki dziennie, tylko w razie konieczności 2 saszetek. Najlepiej przyjmować rano.

 

SKŁAD:

Arabinogalaktan (z kory modrzewia zachodniego), maltodekstryna, laktoferyna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.
Substancja słodząca: acesulfam K.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawiera substancję słodzącą: acesulfam K.

Nie zawiera cukru. Może być stosowany przez diabetyków.

Zawiera białka mleka.

Produkt zawiera źródło fenyloalaniny.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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