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Hepatica Hibiscus Plus Formula x 60 kaps
 

Cena: 25,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z kwiatu hibiskusa (Hibiscus sabdariffa), wyciąg z liścia pietruszki (Petroselinum crispum), wyciąg z korzenia mniszka
lekarskiego (Taraxacum officinale), wyciąg z ziela nawłoci (Solidago virgaurea), wyciąg z liścia ortosyfonu (Clerodendrathus spicatus),
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).

2 kapsułki zawierają:

wyciąg z kwiatu hibiskusa 200 mg*
wyciąg z liścia pietruszki 200 mg*
wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 200 mg*
wyciąg z ziela nawłoci 200 mg*
wyciąg z liscia ortosyfonu 200 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
35,7 g

Charakterystyka

Hibiscus Plus Formula to produkt, który uzupełnia dietę w wyciągi roślinne z kwiatu hibiskusa, liścia pietruszki, korzenia mniszka
lekarskiego, ziela nawłoci i liścia ortosyfonu.
Hibiskus zwany inaczej ketmią szczawiową to krzew rozpowszechniony głównie na terenach Afryki i Azji. Kwiaty cechuje
ciemnoczerwona barwa, oraz mięsiste i grube płatki. Posiada wyraźnie kwaśny smak za który odpowiadają zawarte w kwiatach
kwasy organiczne w ilości do 30%.
Kwiaty hibiskusa mają właściwości antyoksydacyjne. Ponadto kwiat hibiskusa pomaga w przypadku zmęczenia, dodaje energii i
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witalności oraz wspomaga funkcję detoksykacyjną organizmu.
Ziele nawłoci przyczynia się do prawidłowego wydalania moczu, a korzeń mniszka lekarskiego pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, 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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