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BCM-95 Ekstrakt z kurkumy x 300 kaps (Kenay)
 

Cena: 299,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 kaps

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
BCM-95®-100% ekstrakt z kurkumy (kłącze) (Curcuma longa) (standaryzowany na 95% kurkuminoidów)

Nie zawiera szczawianów, szkodliwych rozpuszczalników, dodatków, nośników czy substancji pomocniczych

2 kapsułki zawierają:

BCM-95®-100% ekstrakt z kurkumy (kłącze) (Curcuma longa) (standaryzowany na 95% kurkuminoidów) - 750 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
1 kapsułka: 375 mg

Charakterystyka

Kurkuma jest jedną z roślin wspomagających zdrowie.Wspomaga trawienie, ma korzystny wpływ na florę bakteryjną układu
trawiennego a także utrzymuje prawidłowy stan stawów.
Kurkuma BCM-95:

zawiera olejki eteryczne dzięki czemu jest szybko wchłaniana i przyswajana przez organizm
jest bogata w antyoksydanty i błonnik, który pomaga kontrolować poziom cholesterolu LDL we krwi
jest źródłem wielu niezbędnych witamin, takich jak witamina B6, choliny, niacyny i ryboflawiny, itp.
zawiera minerały takie jak wapń, żelazo, potas, magnez, miedź, cynk i magnez

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
2 razy dziennie po 1 kapsułce.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Producent:
Arjuana Natural extracts Ltd
Dystrybutor:
KENAY Sp.J.
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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