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Aliness Spirulina Pacifica x 90 tabl
 

Cena: 35,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Spirulina Pacifica (Algi Arthrospira platensis).

1 tabletka zawiera:

Spirulina Pacifica® - 500 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
90 tabletek po 500 mg

Charakterystyka

Aliness Hawajska Spirulina Pacifica® to suplement diety w formie czystego proszku zawierający algi Spirulina Pacifica
pochodzące z czystych wód basenu Pacifiku Kailua-Kona na Hawajach (USA) osuszonych przy użyciu technologii Ocean Chill
Drying.
Spirulina składa się w 58-62% z pełnowartościowego białka z kompletem 18 aminokwasów i beta karotenu. Spirulina zawiera
ponadto: kwas gamma linolenowy (GLA), gamma linolowy, chlorofil, c-fikocyjaninę, dysmutazę nadtlenkową (S.O.D), minerały,
witaminy, w tym kompleks witamin z grupy B.
Hawajska Spirulina Pacifica® jest uprawiana przy użyciu 100% wody pitnej z hawajskich warstw wodonośnych oraz czystej
wody oceanu bogatej w 94 minerały

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
2 razy dziennie po 3 tabletki, po jedzeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Ważne informacje
Miejsce pochodzenia: Hawaje, Kailua-Kona, USA.

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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