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Ginseng 500 żeńszeń & miód x 10 fiolek
 

Cena: 40,90 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
Miód, Panax Ginseng – sproszkowany korzeń żeńszenia, woda oczyszczona.

Zawartość w 1 fiolce:
Wartość energetyczna 51 kJ/ 12 kcal
Białko 0,26 g
Węglowodany 2,74 g
Tłuszcz 0 g
Miód 2500mg*
Panax Ginseng (sproszkowany korzeń żeń-szenia) 500mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość: 10 ampułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Ginseng 500 Żeń-szeń & Miód polecany jest przede wszystkim osobom narażonym na wzmożony wysiłek fizyczny, intelektualny, w
okresie rekonwalescencji oraz w okresach osłabionej odporności.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym, kobiet będących
w ciąży, karmiących piersią oraz u dzieci poniżej 6 roku życia.

Stosowanie
Jeden razy dziennie jedna fiolka preparatu – wstrząsnąć i zmieszać z niewielką ilością wody. Najlepiej zażywać przed pierwszym
posiłkiem.
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Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
China Harbin Yeekong Herb Inc.
No. 39 Huanghai Road, Haping Area,
Harbin, Chiny.
Importer:
Ginseng Poland Sp. J.
ul. Złota 45
62-800 Kalisz, Polska.

Ważne informacje
Mogące powstać lekkie zmętnienie 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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