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Xilit
Distribuitor: VitalTrend
Cod produs: VT0038
Disponibilitate: 2 - 3 Days

Pre?: 38,00 Lei

Short Description
Xilitol (xilitol) este un alcool de zah?r, care este utilizat ca îndulcitor. De asemenea este
cunoscut ?i sub numele de zah?r de mesteac?n, original a fost extras din mesteac?n. Se
reg?se?te în legume, fructe chiar ?i corpul uman produce xilitol. Folosin?a este sigur? ?i
f?r? efecte secundare.

Descriere
Xilitol, 100%, îndulcitor pulbere

Xilitol (xilitol) este un alcool de zah?r, care este utilizat ca îndulcitor. De asemenea este
cunoscut ?i sub numele de zah?r de mesteac?n, original a fost extras din mesteac?n. Se
reg?se?te în legume, fructe chiar ?i corpul uman produce xilitol. Folosin?a este sigur? ?i
f?r? efecte secundare.

Beneficiile Xilitolului pentru diabetici ?i beneficiile în management greut??ii:
con?inutul caloric este de aproximativ 60% al zah?rului normal
con?inutul de Carbohidrati este de aprox. 25% al zah?rului normal
indicele glicemic este: 7

Din cauza indicelui glicemic scazut xilitolul mentine nivelul de zahar din sange s?rac in
calorii si hidra?i de carboni, în compara?ie cu zah?rul este mult mai pu?in propice pentru
reducerea aportului caloric, contribuind astfel la pierderea in greutate.

Beneficiile Xilitolului în îngrijirea oral?:
Studiile clinice arat? c? din punctul de vedere al st?rii de s?n?tate a din?ilor, xilitolul este
cel mai bun îndulcitor.
reduce formarea pl?cii dentare
reduce apari?ia cariilor dentare
reduce
usc?ciune gurii.

Mod de întrebuin?are:
Efectul de îndulcire corespunde cu cel al zah?rului normal, deci efectul a unei linguri?e
de xilitol corespunde unei linguri?e de zah?r. Este ideal pentru ceai, cafea, limonad? ?i
alte b?uturi, dar se poate folosi ?i pentru sosuri sau pentru g?tit. Doza zilnic?
recomandat? este de 0,5 -1g de xilitol per kilograme corporale. Consumul excesiv poate
produce efecte laxative.

Ingrediente: Xilitol, 100%, îndulcitor pulbere

Energie 240 kcal / 100g (1004 kj/100g)

Indicele glicemic: 7

Loc de p?strare: Ferit de raze directe de soare, în loc uscat ?i r?coros.

Modul de prezentare ?i de împachetare: 1 kg, transportul se face în pungi duplex de
blocare

Aten?ion?ri! Consumul excesiv poate produce efecte laxative. Se depoziteaz? la un loc
ferit de copii!
Informa?iile din prospectul ?i informatiile postate pe site-ul Vita-Trend nu înlocuiesc
sfatul medicului. În toate cazurile se recomand? consultarea medicului de familie.

Alte informa?ii:
?ara de origine: UE
Produc?tor: Vita-Trend SRL H 1046 Budapesta
Nu utiliza?i acest supliment alimentar dup? data de expirare înscrie?i pe etichet?.
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