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Konjak 120 cps DVR PHARM
Este un produs 100% natural, având la bază un extract
standardizat, super-concentrat dintr-o plantă asiatică,
având același nume. Este singura plantă atestată de
Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (EFSA)
drept remediu de slăbit, studiile efectuate demonstrând că
pacienții care fac tratament cu acest extract au scăderi
semnificative în greutate.

Compoziție: Konjak (Amorphophalli konjak), rizom, extract cu 90% glucomannan: 500mg; capsulă tare de
gelatină; Aloe ferox (Aloe ferox), suc uscat,  granulat:10mg.

Mod de administrare: 2 capsule înainte de micul dejun, 4 capsule înainte de masa de prânz și două capsule
înainte de masa de seară, pe stomacul gol (Dacă masa de seară este masa principal, se iau 4 capsule seara și 2 la
prânz).

Acțiuni: Glucomannanul contribuie la menținerea concentrației normale ale colesterolului în sânge* și la
scăderea în greutate** (efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 4g de glucomannan*,
respectiv, în condițiile unui consum zilnic de 3g de glucomannan în 3 doze de câte 1g, luate împreună cu 1-2
pahare de apă, înaintea meselor și în condițiile unei diete hipocalorice**)

Are rol benefic în:

obezitate, îngrășare – extractul din această plantă acționează asemeni unui balon gastric, doar
că totul este complet natural. Fibrele pe care le conține, odată ajunse în stomac, își măresc de
zeci de ori volumul, formând o masă spongioasă, care capturează grăsimile și zaharurile din
hrană, făcându-ne să le digerăm într-o perioadă mult mai lungă de timp. Efectul: senzația de
sațietate ține mult mai mult, foamea apare la intervale de timp mult mai mari, caloriile din
hrană sunt extrase doar parțial, ceea ce ne ajută să slăbim semnificativ.
diabet – konjak scade viteza cu care zaharurile sunt eliberate în sânge, scăzând astfel glicemia,
protejând pancreasul, prevenind instalarea complicațiilor diabetului.
colesterol, trigliceride – valorile lor în sânge scad în 2-3 săptămâni de tratament, cu acest
extract standardizat, protejând astfel vasele de sânge și inima.

Precauții: Produsul se administrează cu multă apă (minimum 250ml pentru fiecare 2 capsule). Este contraindicat
să se ia cele 2 capsule simultan de către persoanele cu dificultăți de înghițire.

Contraindicații: Produsul nu se administrează femeilor însărcinate sau care alăptează.
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