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Nattokinaza NSK-SD 100 mg x 60 kaps (Kenay)
 

Cena: 107,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej sojowy, kapsułka: żelatyna wieprzowa, sfermentowany ekstrakt z soi, kapsułka: gliceryna, barwnik: wosk pszczeli, substancja
emulgująca: estry glicerolu i kwasów tłuszczowych, nośnik: lecytyna sojowa

Ilość w porcji dziennej (1 kapsułka):
Nattokinaza NSK-SD™ 2000 FU/kaps. (uzyskana z ekstraktu ze sfermentowanego nasienia soi): 100 mg*
* Brak Zalecanego Dziennego Spożycia

Masa netto
28,2 g

Charakterystyka

Sfermentowana soja (natto) jest tradycyjnie spożywana w Japonii.
Uzyskuje się ją na drodze fermentacji soi z użyciem szczepu bakterii Bacillus subtilis (natto). Bakterie te działając na białko soi,
powodują powstanie enzymu – nattokinazy.
Sfermentowana soja wytwarza probiotyki - tzw. dobre bakterie, pomagające w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu.
Nattokinaza wspiera prawidłowe działanie układu krwionośnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie powinny go zażywać kobiety w ciąży i karmiące.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie
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Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
Producent
JBSL-USA, Incorporated USA
Dystrybutor
KENAY AG
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

Ważne informacje
Informacja alergiczna: produkt zawiera soję

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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