
 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

Colon Slim, granulat, 300 g
 

cena: 41,76 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać prosz.

Producent a-z medica sp. z o.o.

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Zapewnia zdrowe i skuteczne odchudzanie, ułatwai usuwanie zbędnych przoduktów przemiany materii, oczyszcza organizm, wzmacnia
kości podczas diety redukcyjnej. Colon Slim to preparat sporządzony z naturalnych składników wspomagających efektywną pracę jelit.
Codzienne stosowanie Colon Slim zapewnia odpowiednią dawkę błonnika, potrzebną do regulacji pracy jelit, natomiast zawarte w Colon
Slim prebiotyki pozwalają na zachowanie zdrowej równowagi bakteryjnej w okrężnicy.Zawiera również wapń i magnez, które wzmacniają
kości podczas diety. Wapń odgrywa także ważną rolę przy zaburzeniach metabolizmu, stąd jego obecność w diecie podczas
odchudzania jest niezwykle istotna.
Postać
prosz.
Opakowanie
300 g
Skład
Babka płesznik (Plantago psyllium), fruktooligosacharydy (prebiotyki), guma guar, błonnik korzenia konjac (Amorphophallus konjac),
węglan wapnia i tlenek magnezu
Działanie
Preparat sporządzony z naturalnych składników wspomagających efektywną pracę jelit. Codzienne stosowanie Colon Slim zapewnia
odpowiednią dawkę błonnika, potrzebną do regulacji pracy jelit, natomiast zawarte w Colon Slim prebiotyki pozwalają na zachowanie
zdrowej równowagi bakteryjnej w okrężnicy. Colon Slim zawiera również wapń i magnez, które wzmacniają kości podczas diety. Wapń
odgrywa także ważną rolę przy zaburzeniach metabolizmu, stąd jego obecność w diecie podczas odchudzania jest niezwykle istotna.
Dawkowanie
Po 2 czubate łyżeczki (10 g) 2 razy dziennie. Zmieszać z wodą lub sokiem owocowym i natychmiast wypić. Koniecznie należy popić
szklanką wody lub soku owocowego. Po 2 tygodniach można zmniejszyć dawkę o połowę.
Producent
A-Z MEDICA SP. Z O.O.
Przeciwwskazania
Przyjmowanie Colon Slim bez płynu może spowodować zadławienie. Chronić przed dziećmi. W przypadku uporczywych zaparć i
niedawno przebytej operacji jelit, przed przyjęciem Colon Slim należy skonsultować się z lekarzem.
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