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Aliness Pycnogenol 50 mg x 60 kaps
 

Cena: 82,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

*-

Opis produktu
 

Składniki
Pycnogenol® – opatentowany ekstrakt z kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster) standaryzowany na 65% OPC, substancja
wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna.

1 tabletka zawiera:

Pycnogenol - 50 mg*
W tym: 65% oligomerycznych proantocyjanidyn (OPC) - 32,5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek VEGE (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Pycnogenol to naturalny ekstrakt roślinny, pozyskiwany z kory jednogatunkowych drzew sosnowych rosnących wyłącznie w obrębie
Regionalnego Parku Landów Gaskońskich (Les Landes de Gascogne), w południowo-zachodniej Francji, u wybrzeży Zatoki Baskijskiej.
Las ten jest dziewiczy i naturalny – nieskażony środkami ochrony roślin, takimi jak pestycydy czy herbicydy.
Aliness Pycnogenol® 50 mg nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt odpowiedni dla wegan.
Produkt nie zawiera żadnych sztucznych dodatków technologicznych, konserwantów ani barwników.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 tabletki dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MEDICALINE
Konrad Malitka
OSTRÓWIEC 150
05-480 KARCZEW

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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