Ważna wskazówka: Ten suplement diety nie zawiera genetycznie modyﬁkowanych
substancji roślinnych oraz sztucznych barwników i substancji smakowych.
Produkt zawiera gluten z owsa. Opakowanie wykonano z materiałów podlegających
recyklingowi.
Składniki: błonnik owsiany 53,57% (bogaty w betaglukany), łuski i nasiona babki płesznik
15%, maltodekstryna, chitosan 7,07% (skorupiaki), kwas cytrynowy, wyciąg z ziarna
gumy guar 3,21%, słodzik ksylitol,witamina C, pektyny cytrusowe 0,43%, pektyny z jabłek
0,43%, słodzik: ekstrakt z liści stewii, mączka z ziaren ceratonii 0,14%, beta-karoten.
Ze względu na wymogi prawne, jesteśmy zobowiązani do następujących wskazówek:
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji produktu. Suplement diety nie
może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Suplement diety z naturalną substancją słodzącą • proszek (210 g)
Data minimalnej trwałości i numer partii produkcyjnej: na spodzie opakowania
Wysokiej jakości produkt Dr. Rath Health Programs BV
Postbus 657 • 6400 AR Heerlen • Holandia
Wyprodukowano w Holandii
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Odpowiedzialność za zdrowy świat

Dr. Rath’s Nowość!
™
Phytobiologicals
Balance Control
PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

PL

Suplement diety
210 g proszku | 1 x dziennie

Dr. Rath‘s Phytobiologicals™ Balance Control
zawiera witaminę C i substancje balastowe
(błonnik) dla uzupełnienia dziennej diety.

Zalecane dawkowanie:
1 miarka dziennie

Uwaga dotycząca przyjmowania:
Dorosłym zaleca się podawanie dziennej dawki (1 miarki) ok. 30 minut
przed posiłkiem rozmieszanej w 200 ml wody lub soku. Jednocześnie
zaleca się przyjmowanie płynów w ilości przynajmniej 2 litrów dziennie.
1 miarka (ok. 7 g) zawiera:
Witamina C .......................................................................................
Błonnik owsiany (bogaty w betaglukany) ........................................
Babka płesznik ..................................................................................
Chitosan ...........................................................................................
Wyciąg z karczocha ..........................................................................
Wyciąg z ziarna gumy guar ..............................................................
Pektyny z owoców cytrusowych ......................................................
Pektyny z jabłek ................................................................................
Mączka z ziaren ceratonii .................................................................
*RWS (referencyjna wartość spożycia) =% wartości
referencyjnych zgodnych z dyrektywą UE nr 1169/2011
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