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Coligas Fast kaps. 30 kaps.
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Marka Aboca

Opakowanie 30 kaps.

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
COLIGAS FAST KAPSUŁKI
Szybkie działanie przeciw wzdęciom i napięciu jamy brzusznej
Wyjątkową formułę ColiGas Fast kapsułki wyróżnia wysokie stężenie charakterystycznych substancji zawartych w PhenoAct,
naturalnym kompleksie aktywnym na bazie liofilizowanych ekstraktów z:
Kolendry, która wspomaga utrzymanie fizjologicznej równowagi gazów w układzie trawiennym;
Imbiru wspomagającego trawienie.
Produkt zawiera ponadto:
Koper o działaniu wiatropędnym pomocnym w usuwaniu gazów jelitowych;
Kumin wspomagający trawienie;
Cykorię, która wspomaga prawidłową motorykę przewodu pokarmowego.
Skład uzupełnia liofilizowany ekstrakt z prawoślazu.
ColiGas Fast może zatem zapewnić istotną pomoc w przypadku wzdęć, często związanych z uciążliwym napięciem, którego można
doświadczać bezpośrednio po posiłkach lub w ciągu dnia.

SPOSÓB UŻYCIA
Zaleca się przyjmowanie dwóch kapsułek dwa razy dziennie, pół godziny przed głównymi posiłkami. Produkt można również zażywać w
razie potrzeby, przyjmując dwie kapsułki, maksymalnie trzy razy w ciągu dnia.

OSTRZEŻENIA DO STOSOWANIA
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
SKŁADNIKI
Kumin (Cuminum cyminum) sproszkowane owoce; cykoria (Cichorium intybus) sproszkowany korzeń; żelatyna; kolendra (Coriandrum
sativum) liofilizowany ekstrakt z owoców; Koper (Foeniculum vulgare) sproszkowane owoce; imbir (Zingiber officinalis) liofilizowany
ekstrakt z kłącza; prawoślaz (Althaea officinalis) liofilizowany ekstrakt ze śluzów korzenia.
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ILOŚĆ DLA MAKSYMALNEJ ZALECANEJ PORCJI DZIENNEJ - 6 KAPSUŁEK
Naturalny kompleks aktywny PhenoAct
Zawierający:
Kolendra liofilizowany ekstrakt z owoców
mianowany na zawartość fenoli ogółem 2%
Imbir liofilizowany ekstrakt z kłącza
mianowany na zawartość gingeroli ogółem 1%
750 mg
525 mg
10,5 mg
225 mg
2,25 mg
Kumin, sproszkowane owoce
675 mg
Cykoria, sproszkowany korzeń
594 mg
Koper, sproszkowane owoce
240 mg
Prawoślaz, śluzy korzenia
165 mg
Suplement diety
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