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Colon C, proszek, 200 g
 

Cena: 23,43 zł

Opis słownikowy

Marka Colon

Postać proszek

Producent Orkla

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Babka jajowata, Błonnik, Cykoria, Inulina, 
Probiotyki

Opis produktu
 

Skład Colon C, proszek, 200 g

?upina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata), inulina z cykorii (Cichorium intybus),

podwójnie powlekane bakterie z rodzaju Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium

lactis.

Sk?adniki 10 g
?upina nasienna babki jajowatej 6,18 g

Inulina z cykorii 3,48 g

Suma bakterii kwasu mlekowego (1:1):

Lactobacillus acidophilus

1x108 jtk*

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/colon-c-proszek-200-g.html
https://www.e-medest.pl/marka-colon,dFA-_phU.html
https://www.e-medest.pl/postac-proszek,dDw-oQs.html
https://www.e-medest.pl/producent-orkla,dCg-IQY.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-babka-jajowata,dEg-_pBM.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-blonnik,dEg-SBM.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-cykoria,dEg-WxI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-inulina,dEg-uRE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-probiotyki,dEg-txE.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

Bifidobacterium lactis

*jtk - jednostka tworz?ca koloni? bakterii

Warto?? od?ywcza 100 g 10 g
Warto?? energetyczna 826 kJ / 205 kcal 83 kJ / 21 kcal

T?uszcz, w tym:

kwasy t?. nasycone

1,5 g

0,3 g

<0,5 g

<0,1 g

W?glowodany, w tym:

cukry

3,1 g

0,8 g

<0,5 g

<0,5 g

B?onnik 83 g 8,3 g

Bia?ko 2,8 g <0,5 g

Sól 0,11 g 0,01 g

Suplement diety mo?e by? spo?ywany przez wegetarian i wegan. 

Działanie Colon C, proszek, 200 g

Colon C proszek swoje korzystne względem jelit działanie zawdzięcza zawartości składników aktywnych. Preparat pomaga regulować
rytm wypróżnień, kontrolować wagę ciała oraz korzystnie wpływa na pracę jelit. Łupina nasienna babki jajowatej, jako bogate źródło
błonnika pokarmowego posiada zdolność pęcznienia w przewodzie pokarmowym, co znacznie przyspiesza przesuwanie się mas
zawartych w jelitach oraz zapewnia uczucie sytości. Dzięki temu korzystnie wpływa na jelita, regulując ich pracę, ułatwia wypróżnianie, a
dodatkowo pomaga kontrolować stężenie cholesterolu we krwi. Kolejny składnik preparatu Colon C, inulina z cykorii, również wywiera
korzystny wpływ na pracę jelit oraz pomaga kontrolować wagę ciała w ramach odpowiedniej diety. Zawartość Lactobacillus acidophilus i
Bifidobacterium lactis podwójnie powlekanych bakterii kwasu mlekowego, dba o prawidłowe funkcjonowanie flory bakteryjnej
organizmu. Technologia podwójnego powlekania LAB2PRO zwiększa przeżywalność bakterii aż 100 krotnie. Colon C proszek może być
bezpiecznie stosowany już od 12. roku życia.

Wskazania Colon C, proszek, 200 g

Colon C proszek to suplement diety przeznaczony do codziennego stosowania w celu wsparcia prawidłowego funkcjonowania jelit.
Przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 12. roku życia.

Dawkowanie Colon C, proszek, 200 g
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2 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) zmieszać z 1/2 szklanki płynu (np. wody, soku etc.) i wypić przed posiłkami rano i
wieczorem. Popić dodatkową porcją płynu. Łączna ilość przyjętego płynu na 5 g Colon C nie powinna być mniejsza niż 250 ml.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Informacje dodatkowe Colon C, proszek, 200 g

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.
Chronić przed słońcem i wilgocią.
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