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Hepatica Curcumin C3 complex x 90 kaps
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
standaryzowany wyciąg z kurkumy (Curcuma longa) 95% kurkuminoidów, stabilizator - hydroksypropylometyloceluloza (składnik
otoczki kapsułki).

Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera:

460 mg* wyciągu z kurkumy (437 mg kurkuminoidów)

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
26,1g (90 kapsułek)

Charakterystyka
Curcumin C3 Complex zawiera w swoim składzie standaryzowany wyciąg z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa).

Kurkuma wspomaga trawienie m.in. poprzez zwiększenie wydzielania płynów żołądkowych, oraz przyczynia sieę do
prawidłowego funkcjonowania jelit. Wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie wątroby i pomaga w fizjologicznym
wydzielaniu żółci. Pomaga w utrzymaniu zdrowych stawów i wspomaga ich elastyczność. Jest naturalnym antyoksydantem,
który pomaga chronić komórki organizmu przed działaniem wolnych rodników
Produkt w czystej postaci, bez dodatków
Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
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Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: 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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