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Hepatica Astragalus Premium x 90 kaps
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z korzenia traganka błoniastego (Astragalus membranaceus) standaryzowany na zawartość min. 5% astragalozydów IV, składnik
otoczki kapsułki: stabilizator- hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca: celuloza.

1 kapsułka zawiera:

wyciągu z korzenia traganka 180 mg*
 w tym 9 mg* astragalozydów IV

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
23,4 g

Charakterystyka

Traganek błonisty (Astragalus membranaceus) to roślina, która powszechnie stosowana jest w tradycji chińskiej.
Wykorzystywana jest do wspomagania funkcjonowania układu odpornościowego oraz jako naturalny adaptogen, wpływając na
dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Ma właściwości antyoksydacyjne. Przydatny jest również do ochrony skóry przed
uszkodzeniami oksydacyjnymi wywołanymi promieniowaniem UV.
Traganek błonisty wspomaga:

utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi
utrzymanie mobilności i elastyczności stawów
prawidłowe funkcjonowanie pęcherza moczowego

Cechy:
wysoka koncentracja ekstraktu 50:1
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unikatowa standaryzacja do 5% astragalozydów IV
opakowanie wystarcza na 3 miesiące
odpowiedni dla wegatarian i wegan

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

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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