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Młody jęczmień EkaMedica kaps. 60 kaps.
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent JARO-POL EKAMEDICA, KOZY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
MŁODY JĘCZMIEŃ

Czy wiesz że… jęczmień wykorzystywany jest przy produkcji szkockiej i irlandzkiej whisky (słód jęczmienny)? Jest to jeden z
najpopularniejszych, uprawianych na szeroką skale gatunków zbóż. Znany jest od wieków i z powodzeniem wykorzystywany do
produkcji m.in. kasz. Gladiatorzy wierzyli, że daje on im siłę, moc, wigor i pozwala wygrywać walki, dlatego należał do podstawowych
składników ich diety. Od wieków sposób spożywania jęczmienia był bardzo różny. Już wtedy poznano się na właściwościach
odżywczych młodych jęczmiennych trawek. Młode delikatne listki jęczmienia posiadają bogatą gamę witamin (beta karoten, B1, B2, B3,
B6, E i C, biotynę, kwas foliowy, kwas antenowy i cholinę) oraz aminokwasy. Prawie 50% wagi młodego jęczmienia stanowią białka, które
są tak ważne dla funkcjonowania i budowy naszego organizmu. Można śmiało powiedzieć, że „Młody Jęczmień” to prawdziwa bomba
odżywcza wszechstronnie wspomagająca organizm – taka pozytywna fala uderzeniowa. Korzystnie wpływa na siły witalne, wzmacnia
mięśnie, wspomaga układ trawienny i układ krążenia, dba o dobrą przemianę materii, chroni śluzówkę dróg oddechowych. Korzystnie
wpływa nie tylko na naszą dobrą kondycję fizyczną ale i wspomaga nasz umysł (szczególnie wskazany jest dla osób przeciążonych
pracą umysłową, w tym dla dzieci i studentów). Jest to produkt silnie zasadotwórczy wspomagający równowagę kwasowo-zasadową
organizmu. Dzięki zawartości serotoniny i tryptofanu („hormonów szczęścia”) korzystnie wpływa na nasz nastrój. Śmiało możemy
powiedzieć, że sięgając po „Młody Jęczmień – suplement diety” wykorzystujemy doświadczenie i mądrość przodków.

Młody Jęczmień – suplement diety

Bez konserwantów, bez dodatku cukru.

Zawiera naturalnie występujące cukry.

Zalecane przyjmowanie: 1-2 kapsułki dziennie, popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie stosować u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
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 Warunki przechowywania: preparat przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Pojemność:
60 kapsułek

Producent:
EkaMedica Polska
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