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Biovitum kurkuma i czarny pieprz x 60 kaps
 

Cena: 28,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z kłącza kurkumy standaryzowany na 95% kurkumonoidów, żelatyna wołowa, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; wyciąg z owoców czarnego pieprzu standaryzowany na 95% zawartości piperyny

1 kapsułka zawiera:

Wyciąg z kurkumy - 250 mg*
zawierający kurkumoinoidy 95% - 237,5 mg*

Wyciąg z czarnego pieprzu - 2,5 mg*
zawierający piperynę 95% - 2,375 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Produkt Biovitum Kurkuma i czarny pieprz zawiera standaryzowany wyciąg z kurkumy ( Curcuma longa) i czarnego pieprzu ( Piper
nigrum), które wspierają zdrowie układu pokarmowego.

Wyciąg z kurkumy wspomaga układ odpornościowy i oddechowy. Wspiera zdrowie wątroby i pęcherzyka żółciowego,
metabolizm tłuszczów oraz wspomaga ochronę oksydacyjną komórek wątroby. Ułatwia trawienie oraz wspomaga produkcję
enzymów trawiennych.
Kurkuma wspomaga pracę serca, prawidłowe krążenie krwi, pomaga także utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wspiera
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz pomaga zachować równowagę psychiczną.
Wyciąg z czarnego pieprzu wspomaga zdrowie wątroby oraz układu pokarmowego. Wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego, oddechowego i nerwowego
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
1 kapsułka 1 raz dziennie.

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

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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