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Link do produktu: https://biomarkoweprodukty.pl/fohow-meigui-120g-tubka-pasta-roza-feniks-z-platkow-rozy-p-451.html

Fohow Meigui 120g tubka Pasta Róża
Feniks z płatków róży
Cena brutto

80.00 zł

Cena netto

65.04 zł

Numer katalogowy

502

Opis produktu
Składniki: ekstrakt wodny z płatków róży (1:8) Rosa canina, prebiotyki: fruktooligosacharydy sojowe, ksylooligosacharydy
sojowe, stachioza z soi.
Zalecana porcja dzienna: do 15g (do 3 łyżeczek) dziennie. Porcja 15g zawiera ok. 14,7g błonnika prebiotycznego.
Firma Fohow – Feniks na podstawie badań opracowała produkt: Fohow Meigu - Pasta owocowa róża Feniks (różane
oligosacharydy). Oligosacharydy są to cukry o dobrym smaku. Mogą być zamiennikiem cukrów w diecie.
Korzystną mikroflorę charakteryzuje występowanie bifidobakterii. Są one mikroekologicznym regulatorem: podnoszą
odporność, pomagają przyswajać substancje odżywcze w jelitach, hamują rozwój patogennej flory jelit i bakterii
glinnych.
Według badań, mikroflora spożyta bezpośrednio egzystuje w jelitach krótkotrwale, ponieważ nie tworzy kolonii na ścianach
jelit człowieka.
Jednak został stworzony czynnik prebiotyczny - Pasta Róża Feniks z płatków róży - Fohow Meigui, który stanowi specjalne
pożywienie dla bifidobakterii. Organizm ludzki nie przetrawi i nie przyswoi takiego pożywienia, dzięki czemu trafia ono
bezpośrednio do przewodu pokarmowego. Za sprawą tego patogenna flora w jelitach ulega zmniejszeniu, a bifidobakkterie
ulegają wybiórczej stymulacji i zwiększają swoją aktywność.
Podstawowe składniki Pasty owocowej "Róża Feniks":
Stachioza – chodzi o trudno przyswajalne cukry. Przyjmowanie jej z pożywieniem sprawia, że dostaje się ona wprost do
przewodu pokarmowego i tam jest spożytkowana przez bifidobakterie i inną pożyteczną mikroflorę.
Oligoksyloza
Oligosacharydy
Sposób stosowania: Pasta owocowa "Róża Feniks" jest właściwa dla wszystkich osób, bez ograniczeń. Przyjmować pół
godziny przed jedzeniem rano, i wieczorem, od jednej łyżeczki do herbaty do jednej łyżki stołowej.
Można również przyjmować tylko wieczorem, przed snem.
Można stosować bezpośrednio jedząc ją, lub smarować nią chleb, dodawać do herbaty.
Kuracja pastą z płatków róży: minimum 7 - 14 dni. Można stosować przez dłuższy czas.
Zawartość netto: 120g , tubka
Najlepsze wykorzystanie w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji.
Sposób zachowania: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
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