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Aura Herbals Reishi Ekstrakt x 150 tabl
 

Cena: 35,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 tabl

Postać Tabletki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z grzybów Reishi (Ganoderma lucidum), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, substancja
przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Zawartość składników w 1 tabletce:

Wodno-alkoholowy Ekstrakt z owocników Lakownicy żółtawej Der 4:1 (Ganoderma lucidum Karst.): 220 mg*
Celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca E460i): 144 mg*
Skrobia kukurydziana: 28 g*
Sole magnezowe kwasów tłuszczowych - stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca): 4 mg*
Dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca): 4 mg*

* Brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 g

Charakterystyka

Grzyb reishi (Ganoderma lucidum) wywodzi się z Dalekiego Wschodu gdzie znany jest od tysięcy lat i określany mianem
grzybka nieśmiertelności i długowieczności.
Zawarte w grzybku reishi aktywne biologicznie polisacharydy przyczyniają się do wzmocnienia układu immunologicznego.
Wysoka zawartość błonnika wspomaga regulowanie procesu trawienia oraz przyspiesza naturalne oczyszczanie organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Połknąć 2 tabletki 1-2 razy dziennie, w trakcie posiłku.

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

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

Ważne informacje
Pochodzenie składnika głównego: Chiny.

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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