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BetterYou Kurkuma 25 ml
 

Cena: 79,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Aerozole

Producent BETTER YOU

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
woda, substancja słodząca: ksylitol, ekstrakt z kłącza ostryżu długiego Cavacurmin® Curcuma longa L. (standaryzowany na 95%
kurkuminoidów γ-cyklodekstryny), substancja utrzymująca wilgoć- gliceryna, emulgator: guma akacjowa, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, olejek pomarańczowy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa.

Dzienna porcja (4 aplikacje) zawiera:

Ekstrakt z kurkumy Cavacurmin®
w tym: Kurkumina 27 mg*

Kłącze kurkumy * *1300 mg*

* *ilość kłącza zużyta do pozyskania ekstraktu
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
25 ml

Charakterystyka

Właściwości kurkumy:
pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania wątroby
ułatwia trawienie
wspomaga układ odpornościowy
wspiera funkcjonowanie serca i układu krążenia

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Wstrząsnąć przed każdym użyciem! Stosować 4 spraye dziennie bezpośrednio do ust na wewnętrzną stronę policzka. Nie przekraczać
maksymalnej ilości 4 porcji (4 naciśnięć pompki) dziennie. Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy. 1 naciśnięcie pompki= 1 spray.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
BetterYou Ltd.
Unit 24 Shortwood Court
Shortwood Business Park
Bamsley, S74 9LH, Wielka Brytania

Dystrybutor:
HABIO
ul. Eskulapów 10
04-403 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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