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Hepatica Siberian Ginseng Turbo x 90 kaps
 

Cena: 33,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus Maxim.) standaryzowany do zawartości min. 2%
eleuterozydów, składnik otoczki kapsułki: stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza.

1 kapsułka zawiera:

wyciągu z korzenia żeń-szenia syberyjskiego 200 mg *
 w tym eleuterozydów 4 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
27 g

Charakterystyka

Korzeń żeńszenia syberyjskiego (Eleuterococcus senticosus) zawiera charakterystyczne związki organiczne o nazwie
eleuterozydów A-G, I-M, które odpowiadają za większość jego właściwości prozdrowotnych.
Korzeń eleuterokoka przyczynia się do:

prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
prawidłowego ciśnienia krwi,
prawidłowego funkcjonowania mózgu , koncentracji i zapamiętywania.
zmniejszania uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomaga organizm w przystosowaniu się do trudnych warunków
stresowych i pomaga mu łatwiej dostosować się wszelkiego rodzaju zmian.

Cechy:
unikatowa standaryzacja do 2% eleuterozydów
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ekonomiczne opakowanie wystarcza na 3 miesiące
odpowiedni dla wegatarian i wegan

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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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