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Aura Herbals Czosnek Immuno+ x 60 vege kaps
 

Cena: 22,41 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z bulwy czosnku pospolitego bezwonny (Allium sativum) DER 4:1, inulina, ekstrakt z kory cynamonowca cejlońskiego
(Cinnamomum zeylanicum) DER 4:1, ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra) DER 4:1, L-Leucyna, otoczka kapsułki:
hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki w dziennej porcji:

Ekstrakt z czosnku pospolitego DER 4:1 700 mg*
Ekstrakt z cynamonowca cejlońskiego DER 4:1 200 mg*
Ekstrakt z bzu czarnego DER 4:1 100 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Czosnek Immuno+ to kapsułki wegańskie które zawierają:
100% naturalnych składników
aż 700 mg ekstraktu z czosnku pospolitego w dziennej porcji
naturalne ekstrakty z czosnku, cynamonowca cejlońskiego i bzu czarnego
clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków
roślinne kapsułki Vcaps® - otoczka kapsułki z celulozy roślinnej

Szczególne właściwości składników aktywnych:
Czosnek pomaga wzmocnić naturalną odporność organizmu. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca.
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Pomaga utrzymać sprawne funkcjonowanie układu oddechowego.
 Cynamonowiec pomaga zwiększyć zdolności umysłowe i fizyczne.
Czarny bez wspomaga układ odpornościowy oraz przyczynia się do poprawy krążenia krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułkę popić wodą. Stosować dwa razy dziennie.

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

Producent
Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2

81-754 Sopot

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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