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Hepatica Immune Formula x 120 kaps
 

Cena: 48,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wyciąg z owoców dzikiej róży (Rosa canina) standaryzowany do zawartości min. 70% witaminy C, stabilizator –
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), wyciąg z proplisu, wyciąg z nasion grejpfruta (Citrus paradisi), glukonian
cynku, wyciąg z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra), wyciąg z korzenia astragalusa (Astragalus membranaceus) standaryzowany
do zawartości min. 40% polisacharydów, wyciąg z ziela czystka kreteńskiego (Cistus creticus), wyciąg z cebuli czarnego czosnku (Alium
sativum) standaryzowany do zawartości min. 1% S-allilo-cysteiny, wyciąg z liści oliwki (Olea europea) standaryzowany do zawartości
min. 20 % oleuropeiny, Yestimun ® -beta-glukan z drożdży Sachcromyces cereviseae, wyciąg z kłącza imbiru (Zingiber oficinale)
standaryzowany do zawartości min. 5 % gingeroli, cholekalcyferol (witamina D3)

1 kapsułka zawiera:
Wyciąg z owoców dzikiej róży - 150 mg w tym 105 mg witaminy C (131% RWS)
Wyciąg z propolisu - 100 mg*
Wyciąg z nasion grejpfruta - 75 mg*
Wyciąg z owoców bzu czarnego - 50 mg*
Wyciąg z korzenia astragalusa - 50 mg*
Wyciąg z ziela czystka kreteńskiego - 50 mg*
Wyciąg z czarnego czosnku - 50 mg*
Wyciąg z liści oliwki - 50 mg*
Yetimun Beta glukan 1,3 /1,6 - 25 mg*
Wyciąg z kłącza imbiru - 15 mg*
Cynk – 7,5 mg (75% RWS)
Witamina D3 - 5 mcg (100% RWS)

RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS
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Masa netto
120 kapsułek (95 g)

Charakterystyka

Immune Formula łaczy w sobie wyciągi m.in. z owoców dzikiej róży, z proplisu, z nasion grejpfruta, z owoców bzu czarnego, z
korzenia astragalusa, z ziela czystka kreteńskiego, z cebuli czarnego czosnku, z liści oliwki i z kłącza imbiru.
Preparat przyczynia się do wzmocnienia odporności organizmu.

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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