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Colonhelp bio 480 gr ZENYTH

ColonHelp Bio este un produs 100% organic, ce
ajuta la detoxifierea tubului digestiv, fiind realizat
din ingrediente naturale organice, de cea mai buna
calitate. Fibrele din produs, in combinatie cu
lichidele, isi maresc volumul de cateva ori, curatind,
asemenea unui burete delicat, toxinele si resturile
alimentare de pe peretii colonului si ai tubului
digestiv.

ColonHelp Bio contribuie la reglarea tranzitului intestinal, fiind indicat atat in constipatie, cat si in
diaree. ColonHelp Bio reduce senzatia de foame, fiind un ajutor pretios in orice cura de slabire.
Continutul ridicat de fibre si omega 3 din produs contribuie la mentinerea nivelului normal de
colesterol sitrigliceride din sange, sustinand sanatatea aparatului cardiovascular. În plus, ColonHelp
Bio contribuie la mentinerea in limite normale a glicemiei post-prandiale. Sanatateasistemului
imunitar depinde de buna functionare a sistemului digestiv si a florei intestinale.

Fibrele prebiotice actioneaza sinergic cu bacteriile probiotice din iaurt, contribuind la o flora
intestinala sanatoasa. ColonHelp Bio este indicat, de asemenea, in toate starile de oboseala si
extenuare.
În urma unei cure complete de detoxifiere (3 luni) se pot obtine rezultate foarte bune atat pentru
sanatate, cat si pentru frumusete.

Sanatate: ColonHelp Bio contribuie la mentinerea starii generale de sanatate a organismului, la
reglarea tranzitului intestinal, la imbunatatirea digestiei, reducerea balonarilor si mentinerea
functiei normale a ficatului, la reducerea oboselii.

Frumusete: tenul devine mai curat, parul mai stralucitor, ochii mai limpezi, abdomenul mai plat. În
plus, mirosul transpiratiei si al corpului se atenueaza.
Important! Fibrele, prin fermentatia la nivelul colonului, genereaza acizi grasi volatili, cu rol nutritiv
si protector pentru colonocite (celulele peretelui colonic).

Ingrediente:
Seminte de in bio* – Linum usitatissimum, tarate de psyllium bio** – Plantago ovata, chimen (fructe)
bio* – Carum carvi, coriandru (fructe) bio* – Coriandrum sativum, oregano (parti aeriene) bio* –
Origanum vulgare, patrunjel (frunze) bio* – Petroselinum crispum. În interiorul recipientului se afla
o lingurta dozatoare de 8 g.
* de origine UE; ** de origine non-UE

Produs 100% bio, certificat de organismul european CERES!

Nu contine coloranti, conservanti, alti aditivi
chimici sau organisme modificate genetic!
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Mod de administrare:
Doze uzuale: Adulti: 1-3 lingurte dozatoare pe zi (8-24g/zi).
Tineri 12-18 ani: 1 lingurta dozatoare pe zi (8g).
Doza maxima: 4 lingurte pe zi (32g).

Mod de utilizare: produsul se administreaza in cure de detoxifiere de 1-3 luni, o data sau de doua
ori pe an. Se recomanda o prima cura completa de 3 luni. Pentru acomodare, incepeti cura cu o
cantitate minima (0,5-1 lingurta pe zi). Dupa 3-4 zile cresteti treptat consumul pana la doza optima
tolerata, fara a depasi doza maxima.

Produsul se administreaza inainte sau dupa masa, amestecat cu 200ml de lichide, de preferinta iaurt
– pentru efecte maxime, iar in lipsa acestuia, cu apa sau suc de fructe.

Nu consumati pulberea ca atare, fara lichide, pentru ca va puteti ineca!

Prima doza se administreaza dimineata, urmatoarele – in timpul zilei.
Important: La scurt timp dupa administrare consumati obligatoriu 400ml apa. Pe parcursul curei,
consumul de apa/lichide trebuie sa fie de 1,5-2 litri/zi. Produsul poate fi consumat si seara, cu
condtia sa aveti grija sa beti suficienta apa. Fibrele consumate fara o cantitate suficienta de lichide
pot produce constipatie!

În curele de slabire consumati cate o lingurta inainte de mesele principale. În medicatiile cronice se
recomanda administrarea ColonHelp Bio cu doua ore inainte sau la doua ore dupa medicamente.
Produsul nu creeaza dependenta si poate fi consumat pe termen lung, ca supliment de fibre in
alimentatie (4-8g/zi).

Precautii/contraindicatii: pentru copii sub 12 ani, femei gravide sau care alapteaza, persoane cu
afectiuni grave sau care au suferit interventii chirurgicale recente, persoane cu alergie la oricare
dintre ingrediente se va cere sfatul medicului inainte de utilizarea acestui produs.

Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si un mod de viata sanatos! A nu
se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic! A nu se lasa la indemana si la vederea copiilor
mici!


