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Herbaya Ostropest plamisty x 60 kaps
 

Cena: 32,20 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, suchy ekstrakt z owocu ostropestu plamistego; hydroksypropylometyloceluloza;
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwniki: dwutlenek tytanu, kompleksy
miedziowe chlorofili i chlorofilin.

2 kapsułki zawierają:

Ekstrakt z owoców ostropestu plamistego - 215 mg*, w tym:
sylimaryny - 140 mg*

Owoc ostropestu plamistego - 7539 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Charakterystyka
Ostropest plamisty:

pomaga chronić wątrobę przed działaniem substancji mających na nią niekorzystny wpływ
wspiera funkcjonowanie wątroby
wspiera funkcje detoksyfikacyjne wątroby
korzystnie wpływa na ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników powstających w wyniku stresu, spożywania
alkoholu, promieniowania UV, zanieczyszczenia środowiska.

Ważne informacje
Kapsułki są pochodzenia roślinnego, odpowiednie również dla wegan.

Stosowanie
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2 kapsułki dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Masa netto
26,3 g (60 kapsułek po 438,7 mg)

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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