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Carbon Vegetal  de Naturlider  és  molt  útil  per  als  gasos  o  flatulències,  dolor  abdominal,  rampes,  ardors,
ventre  inflat  o  eructes.  El  carbó  actiu  és  una  substància  d'origen  vegetal  i  estructura  porosa,  que  té  la
propietat d'adsorber químics, gasos, metalls pesants, deixalles i toxines. No s'absorbeix ni metabolitza,
travessa el tracte gastrointestinal fins a eliminar-se per la femta. Per tot això, carbó actiu, contribueix a
reduir una flatulència excessiva després de dinar.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix el Carbó Vegetal de Naturlider?

El Carbon Vegetal de Naturlider és un complement alimentari que serveix per als gasos o flatulències que
es deu a l'absorció dels propis gasos, així com dels bacteris productors dels mateixos. En reduir el gas
intestinal, el carbó vegetal contribueix a disminuir la inflor abdominal.

El Carbó vegetal de Naturlider elimina també el mal alè degut normalment a una fermentació intestinal
molt forta, alhora que combat també les diarrees.

Quins són els ingredients del carbó Vegetal de Naturlider?

Els ingredients del carbó Vegetal de Naturlider, per càpsula són.

Carbó actiu vegetal 500 mg,
Gelatina vegetal (hypromelosa (càpsula))
Antiaglomerants (estearat de magnesi i diòxid de silici).

Quines són les propietats del carbó Vegetal de Naturlider?

Les propietats del carbó Vegetal de Naturlider són:
El carbó actiu és una substància d'origen vegetal i  estructura porosa, que té la propietat d'adsorber
químics, gasos, metalls pesants, deixalles i  toxines. No s'absorbeix ni metabolitza, travessa el tracte
gastrointestinal fins eliminar-se per la femta.
Per  tot  això,  carbó  actiu,  contribueix  a  reduir  una  flatulència  excessiva  després  de  dinar.  L'efecte
beneficiós es obté prenent 1 g de carbó actiu com a mínim 30 minuts abans del menjar i  un altre gram
després del menjar.
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Com he de prendre el Carbó Vegetal de Naturlider?

El consum diari recomanat és de quatre càpsules al dia.
Es recomana la ingesta de 2 càpsules com a mínim 30 minuts abans del menjar i 2 càpsules poc després
de dinar.
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