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Health Labs Care ShroomMe Lion’s Mane & Chaga x 90 porcji
 

Cena: 66,42 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 45 g

Postać Proszki

Producent HEALTH LABS CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Suchy ekstrakt z owocników soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus (Bull.) Pers.) DER 15:1, suchy ekstrakt z błyskoporka podkorowego
(Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ) zawierający 40% polisacharydów DER 15:1, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Zawartość w 3 miarkach
Ekstrakt z soplówki jeżowatej (Lion's Mane): 750 mg*
Ekstrakt z błyskoporka podkorowego (guz brzozy - Chaga): 750 mg*

w tym polisacharydy: 300 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
90 miarek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Składniki suplementu diety ShroomMe Lion’s Mane & Chaga to adaptogeny, czyli rośliny, które przyczyniają się do zwiększenia
zasobów organizmu do walki z różnymi stresorami.
Wspomagają witalność, pracę mózgu oraz wspierają odporność.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 miarka (500 mg) 1‑3 razy dziennie, jako dodatek do kawy, herbaty lub innego napoju (nie dodawać do wrzącej wody).
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Przechowywanie
W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15‑25° C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Health Labs Sp. z o.o.)
ul. Sienkiewicza 81/3/200
15‑003 Białystok

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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