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Allnutrition Rhodiola rosea (różeniec górski) x 90 kaps
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent SFD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego Rhodiola rosea, substancja wypełniająca: celuloza, otoczka kapsułki: żelatyna, woda, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.
Zawartość jednej kapsułki:

Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego Rhodiola rosea 400 mg* w tym:
 salidrozydy 4 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

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

Charakterystyka

Suplement diety przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie, oparty o ekstrakt z różeńca górskiego, standaryzowany na 1%
salidrozydów.
Rhodiola jest ogólnie znana jako “adaptogen”, termin, który odnosi się do dowolnego czynnika posiadającego zdolność do
wspierania naturalnej zdolności organizmu do przystosowania się do zmieniających się warunków życia.

Zawiera kilka unikalnych substancji czynnych, z których najważniejszymi są salidrosid, rosavin, rhodiolin, rosarin i
kalafonia.
Wspiera układ sercowo-naczyniowy zapewniając lepsze dotlenienie i odżywienie komórek.
Przyczynia sie do zwiększenia odporności organizmu na stres i wysiłek fizyczny.

 Różeniec Górski wspomaga procesy myślowe i pamięciowe.
Przyczynia sie do poprawy wytrzymałości ficzycznej.
Wspomaga regenerację.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: jedna kapsułka. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
SFD S.A.
ul. Zielonogórska 4
45-323 Opole

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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