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Aura Herbals Żeń-Szeń ekstrakt + ekstrakt z Guarany x 90
tabl
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax Ginseng) Der 4:1, substancja wypełniająca: izomalt, ekstrakt z nasion guarany
(Paullinia cupana) standaryzowany na min. 22% kofeiny, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Jedna tabletka zawiera:
Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego: 400 mg (4:1)*
Ekstrakt z guarany standaryzowany na min. 22% zawartość kofeiny: 100 mg*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
ok.90 tabletek (63 g)

Charakterystyka

Wspiera utrzymanie sprawności seksualnej
Przyczynia się do utrzymania energii i witalności.
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku: chorób związanych z nadciśnieniem, hiperkortyzolemii, podczas przyjmowania sterydów oraz leków
z grupy inhibitorów MAO, w czasie ciąży lub karmienia.
W czasie przyjmowania preparatów z żeń-szeniem i guaraną należy ograniczyć spożycie kawy i herbaty, by uniknąć
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nadmiernego pobudzenia.
Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik produktu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

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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