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OLIMP MŁODY JĘCZMIEŃ premium 30 kaps.
 

Cena: 15,33 PLN

Opis produktu
 

Młody jęczmień - naturalny sposób na odchudzanie

Młody Jęczmień Premium to suplement diety zawierający naturalny ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia oraz chrom.
Ekstrakt z młodego jęczmienia (Hordeum vulgare L.) pozyskiwany jest z jego pędów. Jęczmień jest naturalnym źródłem witaminy C, A, E
oraz witamin z grupy B. Zawiera minerały, takie jak potas, magnez i cynk oraz substancje odżywcze, takie jak białko, węglowodany oraz
błonnik.
Młody zielony jęczmień stosuje się jako wsparcie przy odchudzaniu. Zwiększa uczucie sytości, opóźnia opróżnianie żołądka z treści
pokarmowej, ponadto stymuluje metabolizm tłuszczu w organizmie i zmniejsza poziom cholesterolu we krwi. Pozytywnie wpływa na
pracę przewodu pokarmowego (m.in. pobudza perystaltykę jelit), co zapobiega zaparciom.
Zawarty w preparacie chrom pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych oraz reguluje poziom glukozy we
krwi.

Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych, kontrolujących wagę ciała, m.in. poprzez aktywność fizyczną i odchudzających się, a
także dla osób z nadwagą oraz u których występuje duży apetyt na słodycze. Uzupełnia dietę w substancje pochodzenia naturalnego, a
także w chrom.

Preparat produkowany jest przy zachowaniu bardzo rygorystycznych norm jakościowych.

Skład:
Ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancje
przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorek chromu (III), kapsułka (składnik otoczki –
żelatyna, barwnik - E 171).

1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare L.) - 500 mg
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Chrom - 40 µg (100%*)
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Sposób użycia:
1 kapsułka przed posiłkiem. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody.

Uwaga: 
Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę, a także kobiety w ciąży i w okresie laktacji, stosowanie preparatu powinni
skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

