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Aliness Tulsi (ŚWIĘTA BAZYLIA) extract 5% 300 mg x 90
kaps vege
 

Cena: 51,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z bazylii azjatyckiej (Ocimum sanctum) OciForte™, standaryzowany na 5% kwasu ursolowego, otoczka kapsułki: (substancja
wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza).

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt bazylii azjatyckiej 5% (Ocimum sanctum) 300 mg*
w tym kwas ursolowy 15 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 90 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Święta Bazylia zaliczana jest do adaptogenów, czyli grupy środków pochodzenia roślinnego zwiększających odporność na stres i
utrzymujących równowagę organizmu.
Podobnie jak inne adaptogeny zwiększa odporność organizmu na czynniki stresogenne, wspierając układ nerwowy i
immunologiczny.
Poza tym wspiera układ oddechowy w obronie przed infekcjami oraz dodaje sił witalnych.
Tulsi stanowi idealne wsparcie organizmu w okresie obniżonej odporności i wzmożonej aktywności wirusów.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie w trakcie lub po posiłku, popijając wodą.

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

Producent
MedicaLine
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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