Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Nowoœæ!
Balance Control
Program uzupełniający z wysoką zawartością błonnika
Dr. Rath’s Phytobiologicals™ Balance Control jest Programem uzupełniającym z oferty
Programów Zdrowia Komórkowego Dr Ratha,
powstałym na bazie programu MacroBalance™
i najnowszej wiedzy naszego Instytutu Badawczego. Produkt cechuje wysoka zawartość
błonnika.

stanowi ważną część pełnowartościowej i
zbilansowanej diety. W ramach prowadzonych
badań doszliśmy do ważnych ustaleń, które
zastosowaliśmy w Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control. Program ten może stanowić
cenne uzupełnienie codziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze w diecie.

Pokrótce błonnikiem nazywamy wszystkie
niestrawne składniki żywności; zwykle pochodzenia roślinnego. Bogate w błonnik są głównie
produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe,
owoce i warzywa.

• Wysoka zawartość beta-glukanów z owsa.
Beta-glukany są uważane za ważne źródło
błonnika, który może się przyczynić do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu
we krwi.

Podczas pasażu przez przewód pokarmowy
błonnik wpływa na rozmaite procesy przemiany
materii. Działa on na przykład na ruchy perystaltyczne jelita, konsystencję i objętość stolca,
jak również na metabolizm cholesterolu. Ze
względu na swoje działanie fizjologiczne błonnik

• Z wyciągiem z karczocha, który dołączył do
dobrze znanych już składników produktu:
chitosanu, babki płesznik i pektyn.
• Bez fruktozy dzięki naturalnej słodyczy stewii.

Wskazówka dotycząca przyjmowania produktu:
Wymieszać jedną miarkę w ok. 200 ml wody lub soku owocowego. Taki napój należy wypić co
najmniej 30 minut przed posiłkiem. Dodatkowo należy pić co najmniej 2 litry płynów w ciągu
dnia. Jest to ważne dla lepszego opróżniania jelit.
Vitacor Plus™ oraz inne Programy uzupełniające i wzbogacające powinny być spożywane przed-,
lub po spożyciu Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance Control w odstępie godzinnym, ponieważ zawarty w produkcie chitosan wiąże tłuszcze i rozpuszczalne w tłuszczach witaminy. W ten
sposób są one wydalone z organizmu zanim zostaną wykorzystane.
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Jedna miarka* zawiera:
Witamina C ............................................................................
Błonnik owsiany .....................................................................
(bogaty w beta-glukany)
Łuski babki płesznik . ..............................................................
Chitosan . ...............................................................................
Wyciąg z karczocha . ..............................................................
Wyciąg z ziarna gumy guar ....................................................
Pektyny z owoców cytrusowych ............................................
Pektyny z jabłek .....................................................................
Mączka z ziaren ceratonii .......................................................
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Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control jest Programem
uzupełniającym z oferty Programów
Zdrowia Komórkowego dr Ratha.
Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control zawiera wysoką
zawartość różnego rodzaju błonnika
do codziennego uzupełniania diety.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli: 1 x dziennie 1 miarka
*1 miarka = ok. 7 g
Zawartość: 210 g proszku w
opakowaniu
Nr artykułu: 037
Dr. Rath Health Programs B.V.
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