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Herbaya Aloes Odporność x 60 kaps
 

Cena: 39,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; hydroksypropylometyloceluloza; wysuszony sok z liścia aloesu Aloe Vera;
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwniki: dwutlenek tytanu, kompleksy
miedziowe chlorofili i chlorofilin.

1 kapsułka zawiera:
Sproszkowany sok z liścia aloesu 3 mg*
Sok z aloesu 600 mg* (ilość soku zużyta do pozyskania sproszkowanego soku)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
25,14 g (60 kapsułek po 419 mg)

Charakterystyka
Herbaya Aloes Odporność suplement diety polecany jest w celu utrzymania prawidłowej odporności organizmu.

Aloes:
wspiera odporność organizmu pobudza mechanizmy obronne organizmu
wspomaga system immunologiczny organizmu w obronie przed drobnoustrojami i szkodliwymi mikroorganizmami
(bakterie, grzyby)
wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego,
łagodzi uczucie zmęczenia,
naturalny antyoksydant,
pomaga zachować prawidłową kondycję skóry.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
"HERBAPOL - LUBLIN" S.A.
ul. Diamentowa 25
20-471 Lublin

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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