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Herbamedicus witamina B17 Preventum 70 mg x 75 kaps
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 75 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAMEDICUS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki w 1 kaps :
Proszek z pestek moreli (Bitter Apricot Kemels) – 195 mg*
Proszek boczniaka (Pleurotus ostratus) – 120 mg*
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 70 mg (88% RWS)
Suszone owoce rokitnika zwyczajnego (Hippophae Rhamnoides) – 10 mg*
Wyciąg z owoców jagody acai (Euterpe Badiocarpa extrac) – 7 mg*
Beta-Glucan (Beta D 1,3/1,6 glukan) – 5 mg*
Wyciąg z korzenia żeń-szenia 80% (Panax Ginseng extract) – 1 mg*
Ekstrakt z owoców borówki (Vaccinium Myrtillus L.herba extract) – 1 mg*
Ekstrakt z owoców żurawiny (Vaccinium vitis-ideae L. extract) – 1 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 38g

Charakterystyka
B17 PREVENTUM to suplement diety o zawartości 70 mg witaminy B17 (amigdaliny) w 2 kapsułkach.
Oprócz witaminy B17 (amigdaliny), zawiera także w swym składzie beta-glukany, boczniak i witaminę C, która pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Preparat został dodatkowo wzbogacony o kompleks ziół, m.in. wyciąg z rokitnika
zwyczajnego, żeń-szenia, acai, żurawiny i borówki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci do 12 lat, kobiet ciężarnych i
karmiących piersią.
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Stosowanie
1 kapsułka 2-3 x dziennie przed jedzeniem w czasie 1-2 miesięcy. Kurację można powtórzyć 2-3 x w ciągu roku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Herbamedicus Sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor PL:
Herbamedicus Sp. z o.o.
Ul.Kazimierza wielkiego 3
95-080 Tuszyn

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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