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Glavonoid x 90 kaps (Kenay)
 

Cena: 115,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT); ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra L.) standaryzowany na zawartość
polifenoli: 30%, glabrydyny: 3%; substancja zagęszczająca: wosk pszczeli; stabilizator: modyfikowana skrobia spożywcza (kukurydza
wolna od GMO); nośnik: gliceryna roślinna; emulgator: karagen; regulator kwasowości: fosforan disodowy.

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra) /Kaneka Glavonoid™ - 100 mg*, w tym:
polifenoli: 30% - 30 mg*
glabrydyny: 3% - 3 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
45 g

Charakterystyka
Korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra):

korzystnie wpływa na zdrowie przewodu pokarmowego oraz wspomaga trawienie,
pomaga wzmocnić układ nerwowy
poprawia funkcje umysłowe
wzmacnia odporność
wykazuje właściwości antyoksydacyjne
pomaga utrzymać dobry wygląd/stan skóry
utrzymuje prawidłowe funkcje górnych dróg oddechowych
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udrażnia drogi oddechowe
wspomaga działanie całego układu rozrodczego
pomaga utrzymać zdrowy układ moczowy
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty

Przeciwwskazania
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.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Kaneka Co. Japonia
Dystrybutor
KENAY AG
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

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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