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F-INULIN prosz. 60 daw.
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Postać prosz.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Inulina jest naturalnym błonnikiem i prebiotykiem występującym i pozyskiwanym z tkanek spichrzowych roślin. Występuje w kilku
gatunkach, natomiast największe stężenie występuje w korzeniu cykorii. Ma lekko słodki smak i charakteryzuje się bardzo niskim
indeksem glikemicznym, nie powoduje podwyższenia glukozy we krwi po jej spożyciu.

Funkcje inuliny:
Ze względu na swoją budowę inulina nie jest trawiona w przewodzie pokarmowym przez enzymy w organizmie ludzkim, dlatego
przechodzi w niezmienionej postaci do jelita grubego. Dzięki temu stanowiąc pożywkę dla bifidobakterii, przyczynia się do utrzymania
prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Bifidobakterie wykazują efektywne działania m.in. na obniżenie pH w jelicie, zmniejszenie
rozwoju bakterii patogennych i gnilnych czy też produkcje krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Inulina przyczynia się do wzrostu
biomasy bakteryjnej, co poprawia pasaż jelitowy oraz pobudza regularne wypróżnienia. Inulina ma również działanie
przeciwmiażdżycowe, ponieważ obniża stężenie cholesterolu. Polecana jest także dla cukrzyków ze względu na to, że wykazuje działanie
hipoglikemiczne. Inulina nie powoduje podwyższenia glukozy we krwi po jej spożyciu. Inulina posiada charakter zasadowy, dlatego
polecana jest dla osób z zakwaszonym organizmem. Wpływa także na enzymy jelitowe które pełnią istotną rolę w usuwaniu toksyn z
organizmu. Działa korzystnie również na biodostępność składników mineralnych z pożywienia, takich jak wapń, żelazo, magnez czy
cynk.

Inulina:

stymuluje wzrost i aktywność szczepów bakterii, mających korzystny wpływ na mikroflorę jelitową,
obniża pH treści jelitowej,
przyczynia się do zwiększenia przyswajalności mikro i makroelementów,
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie jelit,
usuwa toksyny z organizmu,
reguluje gospodarkę węglowodanową,
odkwasza organizm,
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reguluje stężenie cholesterolu.

Wskazania do suplementacji inuliny:

zaburzenia perystaltyki jelit,
zakwaszony organizm.

Porcja dzienna 4 g zawiera:Inulina- 4 000 mg.

Składniki: inulina (błonnik pokarmowy).
Zawartość opakowania netto: 240 g.
Ilość porcji w opakowaniu: 60.
sposób użycia

1. Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia.
2. Dodać 200 ml wody lub innego napoju i wymieszać.
Uwaga- należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku. Przed
spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.
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