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Hepatica Prostahit x 90 kaps
 

Cena: 84,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Prostaphil²® – hydrofilne i lipofilne ekstrakty z pyłków traw żyta (Secale cereale) 92%, tymotki łąkowej (Phleum pratense) 5% i kukurydzy
(Zea mays) 3%; stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki), substancje przeciwzbrylające: wodorofosforan
wapnia, glukonian wapnia.

Porcja dzienna (3 kapsułki) zawiera:

 660 mg* Prostaphilu²® w tym:
264 mg* hydrofilnego ekstraktu
13,2 mg* lipofilnego ekstraktu z pyłków traw

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
25,2g (90 kapsułek)

Charakterystyka
Zawiera Prostaphil®, który jest mieszanką specjalnie wyselekcjonowanych pyłków traw i zbóż. W jego skład wchodzą ekstrakty pyłków
traw żyta (Secale cereale), tymotki łąkowej (Phleum pratense) i kukurydzy (Zea mays) rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach.

100% standaryzowany ekstrakt Prostaphil²® bez substancji dodatkowych
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 3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

Ważne informacje
Kraj pochodzenia surowca: Niemcy

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

