Klimuszko
Pij i chudnij – wspomaganie prawidłowej masy ciała (15
x 100 ml / 1 m-c)
https://www.klimuszko.pl/produkt/pij-i-chudnij

Producent

Eldex Medical

Cena

99.00 PLN

Cena netto

91.67 PLN

SUPLEMENT DIETY

"...udowodnione działanie moczopędne (Levistici radix, Equiseti herba), żółciopędne (Levistici radix, Taraxaci radix cum herba, Millefolii herba), obniżenie poziomu glukozy poposiłkowej (Taraxaci radix cum herba, Phaseoli pericarpium),
zmniejszenie poziomu cholesterolu i triglicerydów (Taraxaci radix), a także działanie osłonowe śluzu (Lini semen) może prowadzić – biorąc pod uwagę jednoczesne synergistyczne działanie składników produktu – do przyspieszenia pasażu
jelitowego, zwiększenie wydalania (zwiększona diureza) i zmniejszenie absorbcji wody, wchłaniania, co w konsekwencji (przy jednoczesnym stosowaniu niskokalorycznej diety) prowadzi do zmniejszenia masy ciała..."
(fragment Opinii Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - 2006 rok)
Surowce zastosowane w mieszance posiadają liczne, dobrze udokumentowane monografie.
Należą do grupy bezpiecznych, nie stanowią dla człowieka zagrożenia toksycznością i nie zawierają składników szkodliwych dla zdrowia.
Forma preparatu:
Forma gotowego napoju, 12-krotnie skondensowana mieszanina wyciągów z naturalnych ziół i owoców - dla koneserów natury, zioła suszone, odpowiednio rozdrobnione, przygotowane jako smaczny wyciąg, gotowy do wypicia w formie
napoju, dosłodzony fruktozą (przyjazny dla cukrzyków).
Dozowanie:
Bardzo proste w użyciu - z buteleczki wystarczy wypić jeden łyk napoju (ok. 15 ml ), który stanowi odpowiednik zaparzonych ziół (1,5 g) jako jednej dawki przed posiłkiem. Trzy takie dawki (czyli ok. 50 ml) odpowiadają dawce dobowej (w
przeliczeniu na ok.4,5 g ziół sypkich).

Zastosowanie:

Napój posiada działanie wspomagające w procesie obniżania masy ciała. Siemie lniane poprzez zdolność pęcznienia wpływa na regulacje czynności przewodu pokarmowego i zwiększa częstotliwość wypróżnień. Korzeń mniszka, ziele
krwawnika i korzeń lubczyka, usprawniają trawienie. Dodatkowo korzeń mniszka oraz ziele skrzypu wpływają na zwiększenie diurezy, usuwając produkty przemiany materii łącznie z nadmiarem wody z organizmu. Efektem powyższych
działań surowców jest ułatwienie obniżenia masy ciała.

Sposób użycia:
Nie przekraczać dawki 50 ml napoju w ciągu doby. Stosować 15 ml (1 łyk) 20-25 minut przed śniadaniem, 30 ml (2 łyki) i przed obiadem oraz 15 ml (1 łyk) przed kolacją.
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