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ColonHelp este un supliment alimentar din fibre ?i plante detoxifiante, cu un con?inut foarte bogat de omega 3 natural, cu rol de reglare a
tranzitului intestinal ?i de eliminare a toxinelor din intestine, de îmbun?t??ire a digestiei, de refacere a mucoasei intestinale ?i a florei bacteriene
din colon, de stimulare a imunit??ii organismului.

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 56,90 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator:

Descriere

ColonHelp, PROMO Primavara 240gr/480gr
1. Ce este ColonHelp?
ColonHelp este un supliment alimentar din fibre ?i plante detoxifiante, cu un con?inut foarte bogat de omega 3 natural, cu rol de reglare a
tranzitului intestinal ?i de eliminare a toxinelor din intestine, de îmbun?t??ire a digestiei, de refacere a mucoasei intestinale ?i a florei bacteriene
din colon, de stimulare a imunit??ii organismului.
100% natural
Nu con?ine conservan?i, coloran?i sau al?i aditivi chimici!
Nu con?ine organisme modificate genetic!

2. Ce con?ine ColonHelp? Ingredientele ColonHelp
7 super-ingrediente care ac?ioneaz? sinergic!
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ColonHelp are o formul? deosebit?, atent studiat?, din 7 ingrediente atent alese – fibre ?i plante detoxifiante, care ac?ioneaz? sinergic pentru
s?n?tatea ta:
Semin?e de in pentru stimularea digestiei ?i drenarea reziduurilor din colon
T?râ?e de psyllium
pentru înl?turarea toxinelor ?i sc?derea colesterolului
P?trunjel pentru prevenirea reten?iilor de ap? în ?esuturi
Chimen pentru eliminarea gazelor intestinale
Oregano pentru ac?iunea antibacterian?, antiseptic?
Coriandru pentru combaterea balon?rilor
Argil? pentru legarea toxinelor ?i eliminarea lor

Sigur ?i eficient! F?r? senna ?i cru?in!
ColonHelp nu con?ine cru?in, senna, aloe, siminichie, plante laxativ-purgative puternice care pot da dependen??! Din acest motiv, ColonHelp
poate fi folosit pe termen lung, f?r? riscuri, chiar ?i mai mult de 3 luni, cât dureaz? o cur? complet?!

3. Cum ac?ioneaz? ColonHelp?
ColonHelp este un reglator deosebit al tranzitului intestinal, fiind indicat atât în constipa?ie, cât ?i în diaree. ColonHelp ac?ioneaz? cu blânde?e,
nu agreseaz? în nici un fel pere?ii intestinali. Nu ac?ioneaz? agresiv, nu te trimite imediat la toalet?, nu e?ti obligat tot timpul s? stai în
apropierea unei toalete. Scaunul se regleaz?: unul-dou? scaune pe zi, la "ore fixe". Datorit? uleiului din semin?ele de in are efect lubrifiant
asupra pere?ilor colonului.
ColonHelp ajut? în majoritatea problemelor tubului digestiv: balon?ri, gastrite, digestie incomplet?, reflux gastric, flatulen??, crampe, parazitoze,
disbioz?, colon iritabil, colite intestinale, hemoroizi. Fibrele ColonHelp reduc senza?ia de foame, fiind un ajutor pre?ios în orice cur? de sl?bire.
ColonHelp ajut? la sc?derea colesterolului ?i a trigliceridelor, mic?orând riscul apari?iei bolilor cardiovasculare. Adjuvant util în diabet, ColonHelp
normalizeaz? absorb?ia glucozei la nivel intestinal.
Administrat în combina?ie cu iaurt, produsul restabile?te echilibrul florei intestinale ?i cre?te imunitatea organismului. De asemenea, este indicat
în st?rile de oboseal? cronic?.

Reglator al scaunului 100% natural

4. 10 motive s? alegi ColonHelp!
1. ColonHelp elimin? toxinele din colon!
2. ColonHelp îmbun?t??e?te tranzitul ?i elimin? constipa?ia.
3. ColonHelp reduce balon?rile ?i refluxul gastric!
4. ColonHelp ajut? la arderea gr?similor ?i te scap? de kilogramele în plus!
5. ColonHelp contribuie la reducerea colesterolului.
6. ColonHelp ajut? la reglarea glicemiei.
7. ColonHelp amelioreaz? colonul iritabil.
8. ColonHelp ajut? la reducerea sau eliminarea hemoroizilor.
9. ColonHelp alung? oboseala cronic? ?i cre?te imunitatea organismului.
10. Î?i red? str?lucirea p?rului ?i suple?ea pielii, privirea devine mai limpede ?i ochii mai lumino?i!
„Apreciez în mod deosebit produsul ColonHelp. Am fost al?turi de ColonHelp înc? de la început. Am salutat apari?ia unui produs 100%
natural, în condi?iile în care dieta omului modern este tot mai bogat? în alimente rafinate. Consecin?ele renun??rii la alimentale naturale,
integrale în favoarea celor procesate se v?d în cre?terea num?rului de boli cardiovasculare, diabet, obezitate, cancer. Ar trebui s? facem
eforturi s? mânc?m s?n?tos, iar alimentele naturale s? î?i recapete valoarea. ColonHelp este unul dintre produsele care ne ajut? s? tr?im
s?n?tos.“
Prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercet?ri Alimentare din Bucure?ti

5. Mod de administrare
ColonHelp se administreaz? în amestec cu iaurt natural (200 ml). Dac? nu pute?i consuma iaurt din diferite motive, pute?i lua ColonHelp cu
fructe, suc natural din fructe sau compot, ap?.
Cantitatea orientativ? de ColonHelp, în func?ie de greutate:
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sub 55 kg ? 1 linguri?? dozatoare pe zi
55-80 kg ? 1,5-2 linguri?e pe zi
80-110 kg ? 2-3 linguri?e pe zi
peste 110 kg ? 3-4 linguri?e pe zi
Cantitatea de ColonHelp în func?ie de vârst?:
Adul?i: 1-3 linguri?e dozatoare pe zi (8-24 g/zi).
Tineri între 12-18 ani: 1 linguri?? dozatoare pe zi.
Copiii sub 12 ani nu au nevoie de detoxifiere, ci de corectarea stilului de via??.

Recomandare!
Consuma?i acest produs împreun? cu o cantitate suficient? de lichid, conform instruc?iunilor de administrare. Nu consuma?i pulberea de
ColonHelp ca atare, f?r? s? o amesteca?i cu iaurt sau cu lichide suficiente, pentru c? v? pute?i îneca!

Nu neglija?i consumul de ap? pe parcursul curei: 1,5-2 litri zilnic!
Fibrele consumate f?r? o cantitate suficient? de ap? pot produce constipa?ie.

6. Informa?ii nutri?ionale
Con?inut
nutri?ional
Calorii
Lipide totale
Omega 3
Proteine
Glucide
totale, din
care:
• Fibre
totale, din
care:
- Fibre
solubile
- Fibre
insolubile
Sodiu

Per por?ie de Per 100 g
servire (8g) produs
40 kcal
500 kcal
1.69 g
21,15 g
0.88 g
11 g
1.188 g
14,86 g
4.85 g
60,64 g
4.32 g
54 g
2.18 g
27,25 g
2.14 g
26,75 g
0.0048 g
0,06 g

!!! Necesarul zilnic de fibre este de 24-35 g. Dieta modern? î?i asigur? îns? doar 10-15 g de fibre.
!!! 4,32 g – aceasta este cantitatea de fibre pe care ?i-o furnizeaz? o linguri?? dozatoare de ColonHelp!

Omega 3 pentru inima ta!
Produsul ColonHelp este mai mult decât un supliment de fibre, este ?i un supliment de omega 3.
1.600 mg – cantitatea de omega 3 furnizat? de doza zilnic? de ColonHelp, de 3-4 ori mai mult decât suplimentele obi?nuite cu omega 3.
Imagineaz?-?i! 1.600 mg de omega 3 în fiecare zi, timp de o lun?! Dac? ai apela la suplimentele obi?nuite, ar trebui s? iei 3-4 pastile
zilnic ?i te-ar costa ?i mai mult!
Acizii omega 3, con?inu?i de semin?ele de in, sunt gr?simi bune cu efect cardioprotector ?i de sc?dere a colesterolului. Ace?tia men?in
elasticitatea vaselor sangvine, previn ateroscleroza ?i fluctua?iile tensiunii arteriale.

7. Alte informa?ii utile
ColonHelp este un produs original al Zenyth Pharmaceuticals srl, str. Petru Rares nr. 50A, loc. Bistri?a, com. Alexandru cel Bun, jud. Neam?,
România, tel. +40233.222.203.
Un flacon de ColonHelp con?ine 480 g pulbere din plante ?i ajunge pentru o cur? de 30 de zile, la o doz? zilnic? de 16 g.
Condi?ii de p?strare: Flaconul este sigilat. Dup? deschiderea flaconului v? recomand?m p?strarea acestuia în frigider sau într-un loc ferit de
lumin? ?i umezeal?, la o temperatur? sub 22 grade Celsius ?i o umiditate relativ? a aerului de maximum 75%.
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Termen de valabilitate: 12 luni, respectând condi?iile de p?strare de mai sus! Data fabrica?iei ?i data expir?rii sunt trecute pe capacul
flaconului!
ColonHelp este înregistrat ?i notificat la Institutul de Bioresurse Alimentare cu Certificatul de Notificare seria AA ?i nr. 2815/2009.
ColonHelp este un produs de înalt? calitate, fabricat în sistem integrat de management calitate – siguran?? alimentar? ISO 9001:2008 (Certificat
nr. 44 100 107221), ISO 22000:2005 (Certificat nr. 44 281 107221), certificat de organismul german TUV NORD.
ColonHelp este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o diet? variat? ?i echilibrat? ?i un mod de via?? s?n?tos! A nu se
dep??i doza recomandat? pentru consumul zilnic! A nu se l?sa la îndemâna ?i la vederea copiilor mici!

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.
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