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Hepatica Boswellia AKBA-30 x 90 kaps
 

Cena: 34,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z Boswellia serrata standaryzowany na zawartość min. 30 % kwasu 3-O-acetylo-11-keto-beta-bosweliowego, stabilizator –
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).

Zalecana porcja dzienna 2 kapsułki zawiera:

340 mg* wyciągu z Boswellia serrata w tym:
102 mg* kwasu 3-O- acetylo-11-keto-beta-bosweliowego (AKBA).

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
21 g

Charakterystyka
Boswellia serrata odgrywa korzystną rolę w układzie mięśniowo-szkieletowym, gdyż pomaga utrzymać zdrowe mięśnie i mocne kości .
Wspiera również elastyczność stawów.
Wpływa korzystnie na błonę śluzową przewodu pokarmowego, pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi oraz
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Pomaga utrzymać zdrowe płuca. Boswellia wspomaga również funkcje umysłowe takie
jak pamięć i koncentracja.

bez dodatków, wypełniaczy
opakowanie wystarczy na 1,5 miesiąca
produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

Ważne informacje
Kraj pochodzenia głównego składnika: Indie

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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