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Ginseng 500 plus żeńszeń & miód x 10 fiolek
 

Cena: 46,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 fiolek

Postać Płyny doustne

Producent Ginseng Poland

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Ginseng radix

Opis produktu
 

Składniki
1 fiolka 10 ml / porcja dzienna:

Miód 3000 mg *
Mleczko pszczele 100 mg *
Panax ginseng C.A. Meyer suchy ekstrakt 1:5 (ginsenozydy 30 mg) 100 mg / ekwiwalent 500 mg sproszkowanego korzenia żeń-
szenia *
Schisandra chinensis owoc / Cytryniec chiński, suchy ekstrakt 40 mg / ekwiwalent 400 mg sproszkowanych owoców Cytryńca
chińskiego *
Thea sinensis liście / Zielona herbata suchy ekstrakt 1:5 (kofeina - katechiny 1 mg) 20 mg *
Woda oczyszczona do 10 ml

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
10 fiolek x 10 ml

Charakterystyka
Korzeń żeń-szenia zwany „korzeniem życia” wywiera dobroczynny wpływ na ogólny stan organizmu, w szczególności na sprawność
intelektualną, koncentrację, witalność. Wykazuje właściwości immunomodulacyjne, czyli podnosi odporność organizmu.
Schisandra to adaptogen, który pomaga w problemach ze zmęczeniem fizycznym i stresem, słabej ostrości wzroku, przewodem
pokarmowym i wątrobą – działanie detoksykujące i regenerujące.
Zielona herbata to bogactwo polifenoli – silnych antyoksydantów, które mogą wspierać naturalne reakcje obronne organizmu, chronić
komórki przed negatywnym wpływem wolnych rodników, regulować zaburzenia trawienne.
Miód i mleczko pszczele to produkty łatwo przyswajalne, posiadające właściwości odżywcze i bakteriobójcze. Stosowane głównie w
zaburzeniach czynności układu nerwowego, trawiennego oraz w stanach ogólnego wycieńczenia organizmu.
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Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym, kobiet będących w ciąży, karmiących oraz u dzieci.

Stosowanie
Jedna fiolka raz dziennie, najlepiej przed pierwszym posiłkiem. Przed użyciem wstrząsnąć i rozcieńczyć w niewielkiej ilości letniej wody
(np. 1:1).

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

Producent
China Harbin Yeekong Herb Inc.
No. 39 Huanghai Road, Haping Area, Harbin, Chiny

Dystrybucja:
Ginseng Poland Spółka Jawna - Mirosława Jarecka i Wspólnicy
ul. Złota 45
62-800 Kalisz

Ważne informacje
Lekkie zmętnienie preparatu oraz nieznaczny osad są naturalnym zjawiskiem w produktach roślinnych.

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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