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Proszek zasadowy Instantina 300g
 

Cena: 37,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 g

Postać -

Producent INSTANTINA GMBH

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: LANGSTEINER SP. Z O.O.

ul. Białoprądnicka 16,

31-221 Kraków

ILOŚĆ:  300 g

 

Proszek zasadowy to suplement diety, który pomaga przywrócić równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. Forma proszku
rozpuszczonego w wodzie sprzyja szybkiej i łatwej przyswajalności preparatu. Zawarte w nim substancje czynne przywracają optymalny
poziom kwasowo-zasadowy, a jednocześnie łagodzą zgagę i poprawiają stan flory bakteryjnej.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Proszek zasadowy zawiera niezbędne dla procesu odkwaszania i przywracania równowagi kwasowo-zasadowej organizmu
mikroelementy, jak mangan, cynk, miedź, wapń, magnez, żelazo i potas. Uzupełnieniem są witaminy mające właściwości
antyoksydacyjne, czyli chroniące przed niszczeniem komórek.

Proszek zasadowy neutralizuje nadmiar kwasów oraz pomaga utrzymać prawidłową równowagę kwasowo-zasadową organizmu.
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Poprawia perystaltykę jelit, łagodzi zgagę, wspomaga odchudzanie, oczyszcza organizm, dodaje sił.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli – 1 raz dziennie – najlepiej przed snem – 8 g (czubata łyżeczka do herbaty) rozpuścić w 250 ml płynu.

 

www.langsteiner.eu/pl/produkty/proszek-zasadowy/

 

SKŁAD:

Maltodekstryna, węglan wapnia, oligofruktoza z inuliny (11,5%), diwęglan potasu, węglan magnezu, diwęglan sodu, aromat, witamina C
(kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, pirofosforan żelaza, środek słodzący sukraloza, witamina E ( D-alfa-tokoferol), siarczan miedzi,
molibdenian sodu,selenian sodu,

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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