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Aura Herbals Pokrzywa zwyczajna 50 ml
 

Cena: 26,01 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej Der 10:1, woda, gliceryna roślinna, przeciwutleniacz: d-alfa-tokoferol (witamina E ze słonecznika).

32 krople zawierają:

Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej DER 10:1 1000 mg*
w tym 1% krzemionki 10 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
50 ml - 960 kropli - 30 zalecanych dziennych porcji.

Charakterystyka

1000 mg ekstraktu z liści pokrzywy zwyczajnej DER 10:1 w dziennej porcji
Pokrzywa wzmacnia włosy, paznokcie i kości.
Pomaga w utrzymaniu elastycznych stawów, mięśni i ścięgien.
Przyczynia się do poprawy układu odpornościowego.
Wspomaga układ moczowy poprzez zwiększenie eliminacji wody przez nerki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. 16 kropli odmierzyć na łyżeczce i spożyć bezpośrednio lub dodać do wody, soku lub innego
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chłodnego płynu. Stosować dwa razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowuj suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Nie zamrażaj. Suplement diety przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.

Producent
Aura Herbals Jarosław Paul
ul. 23 marca 77/3, 81-820 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

