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Glucomannan SOS Silueta 90 cps
ROTTA NATURA

Glucomannanul este o fibra solubila extrasa din
radacina de Konjac, planta originara din Japonia.
Folosita de secole, ea este singura planta care
contine fibre alimentare care retin de pana la de 200
de ori greutatea sa in apa, marindu-si astfel volumul.
Ca urmare, ea formeaza in stomac un ”balonaa
gastric” care reduce apetitul si incetineste digestia,
creand astfel o senzatie indelungata de satietate.
Acest ingredient este foarte comun in alimentatia
japoneza si chineza, fiind folosit ca agent de
ingrosare si de legare al mancarii.
Studiile clinice realizate au demonstrat ca

administrarea corecta, timp de 3 luni, a avut rezultate pozitive asupra  persoanelor supraponderale.
Fara nicio exceptie, toti participantii la studiile clinice au slabit.
Aceste fibre nu forteaza mecanismele de slabire ale organismului, ci actioneaza fizic, la nivelul
sistemului digestiv.
Deoarece o parte din aceste fibre nu poate fi digerata, se creeaza o retea moleculara (gel) care 
leaga o parte din acizii grasi si glucidele din alimente, eliminandu-le in mod natural.
Importanta Glucomannan-ului in dieta nu se reduce doar la aportul sau in procesul de slabire. În
alimentatia zilnica, fibrele solubile sunt necesare pentru un tranzit intestinal corect, pentru
regularizarea scaunelor, sustinerea procesului de detoxifiere, mentinerea unor valori optime ale
colesterolului.

Efecte
    - contribuie la scaderea in greutate, in conditiile unei diete hipocalorice
    - contribuie la mentinerea concentratiilor normale ale colesterolului din sange
    - reduce apetitul si creste senzatia de satietate
    - mentine un tranzit intestinal normal
    - reprezinta un aport crescut de fibre necesare organismului

Compozitie
O capsula contine Extract din radacina de Konjac cu minimum 90% Glucomannan 555,5 mg.,
gelatina(capsule), dextrina din grau (agent de incarcare).

Info utile
Recomandat:
    - in caz de apetit crescut
    - pentru reducerea kilogramelor
    - pentru reducerea colesterolului

Produsul este contraindicat persoanelor cu dificultati de inghitire, obstructie intestinala, interventii
chirurgicale la nivelul sistemului digestiv sau cu alergie la oricare dintre ingredientele produsului.
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