
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Hepatica Shilajit ekstrakt x 90 kaps
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
standaryzowany wyciąg z Shilajit (Asphaltum punjabianum) 20% kwasów fulwowych, stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza
(składnik otoczki kapsułki).

1 kapsułka zawiera:

wyciąg z Shilajit - 220 mg* (44 mg* kwasów fulwowych)

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
19,8 g

Charakterystyka
Shilajit (mumio) jest naturalną wydzieliną skalną powstającą w głębokich grotach skalnych występujących w niektórych masywach
górskich. Wpływa korzystnie na utrzymanie zdrowych kości i stawów. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Wspomaga funkcjonowanie męskich i żeńskich narządów płciowych: wspomaga utrzymanie prawidłowych cykli
menstruacyjnych i gruczołu prostaty. Wspomaga metabolizm tłuszczów i cukrów oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała.

postać oczyszczona i skoncentrowana (ekstrakt 10:1)
ekstrakt standaryzowany do 20 % kwasów fulwowych
kapsułka nie zawiera substancji wypełniających, przeciwzbrylających i barwników
produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 kapsułka dziennie 30 minut przed posiłkiem.

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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