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Colonstef 250 gr STEF MAR

ColonStef este un produs revolutionar de ultima
generatie, cu rezultate deosebite pentru toti
consumatorii orientati catre un regim de viata
sanatos. Consumul acestui produs 100% natural, din
fibre vegetale solubile si insolubile si argila,
actioneaza in mod natural pentru curatirea
intestinului gros de toxine si reziduuri, regland astfel
tranzitul intestinal si de asemenea poate contribui la
normalizarea continutului de zahar din sange si urina
si a valorilor colesterolului, sustinand astfel
imunitatea organismului.

Compozitie:

seminte de in
tarata de psyllium
rozmarin
chimen
coriandru
oregano
patrunjel
argila

Contraindicatii:
In mod normal, acest produs este tolerat de majoritatea persoanelor. Totusi, la administrarea
concomitenta cu medicamentatia alopata, se recomanda o pauza de minim o ora intre ele. Pentru
femei gravide sau care alapteaza, copii sub 10 ani sau persoane care nu tolereaza oricare dintre
ingredientele produsului, este indicat sa se ceara sfatul medicului inainte de administrare. 

Efecte:

detoxifiant intestinal
curata intestinul gros
ajuta la slabire
regleaza tranzitul intestinal

Administrare:
Produsul se poate administra in functie de varsta sau de toleranta individuala, in cantitati variabile
intre 10 si 30g pe zi, adica aproximativ 2-8 lingurite dozatoare pe zi. Se poate administra inainte,
dupa masa sau intre mese, amestecat cu 250 ml de lichid (apa, lapte de soia, suc natural de fructe
sau iaurt). Pentru tineri cu varste intre 10 si 18 ani se recomanda pentru inceput 2-3 lingurite pe zi,
crescand doza progresiv, pana la 5-6 lingurite dozatoare in urmatoarele zile. Durata unei cure poate
fi intre 30 si 45 de zile si poate fi repetata de 2-3 ori pe an. Pentru adulti, acelasi mod de
administrare, cu precizarea ca se pot adauga 2-3 lingurite dozatoare in plus in functie de greutatea
corporala a fiecaruia. Pentru obtinerea unui efect superior, se recomanda consumul de apa a minim
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2 L pe zi, precum si miscare in aer liber si o alimentatie sanatoasa, bazata pe fructe, legume, cereale
si evitarea pe cat posibil a consumului de bauturi carbogazoase, alcool, dulciuri rafinate. 


