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Avet żeń-szeń forte + maca x 30 kaps
 

Cena: 18,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng), ekstrakt z korzenia MACA
(Lepidium Meyenii), żelatyna, ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus
senticosus), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancje przeciwzbrylające (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu)

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z żeń-szenia właściwego - 200 mg*
Ekstrakt z żeń-szenia syberyjskiego - 50 mg*
Ekstrakt z korzenia MACA - 100 mg*

* Brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

ŻEŃ-SZEŃ FORTE + MACA zawiera połączenie 3 ekstraktów roślinnych w 1 kapsułce:
Żeń-szeń właściwy + żeń-szeń syberyjski + MACA

Ekstrakt z żeń-szenia właściwego:
wspomaga utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie
pomaga w utrzymaniu energii i witalności

Ekstrakt z żeń-szenia syberyjskiego:
wspomaga aktywność umysłową i poznawczą
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Ekstrakt z korzenia MACA:
pomaga w utrzymaniu energii i witalności

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym
piersią. Osoby leczone na nadciśnienie lub przyjmujące inne leki mogą stosować preparat tylko po konsultacji z lekarzem. Nie zaleca się
stosowania preparatu przed snem.

Stosowanie
Dorośli 1 kapsułka dziennie po posiłku. Kapsułkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w
ciągu dnia.

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

Producent
Avet Pharma sp. z o.o.
ul. Fleminga 33B,

03-176 Warszawa

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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