
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Berberyna REBERSA x 60 kaps (Kenay)
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Najcenniejszym składnikiem berberysu, pozyskiwanym z jego owoców, liści, kory i korzeni, jest berberyna - substancja bioaktywna,
zaliczana do grupy alkaloidów.

Cechy

berberyna - substancja bioaktywna, zaliczana do grupy alkaloidów

Składniki
chlorowodorek berberyny z korzenia berberysu indyjskiego (Berberis aristata), kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza

Wartości odżywcze Skład w porcji dziennej (2 kapsułki)
Chlorowodorek berberyny z korzenia berberysu
indyjskiego (Berberis aristata) / Rebersa/

500 mg

Porcja dzienna: 2 kapsułki
Opakowanie zawiera: 60 kapsułek

Stosowanie
Sposób użycia: 2 razy dziennie po 1 kapsułce.

Przeciwwskazania
Uwagi: nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Ważny jest zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie należy stosować w przypadku
nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Preparatu nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci i
młodzież poniżej 18 roku życia.
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Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Kenay A. Grzegorek i Wspólnicy Sp. J.

Ważne
Rebersa jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sabinsa.
Vcaps jest znakiem towarowym firmy Lonza lub jej filii.

Zawartość opakowania
15

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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