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Himalaya Amla C x 60 kaps
 

Cena: 24,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HIMALAYA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
celuloza mikrokrystaliczna (rozcieńczalnik), Dihydrat dihydratu fosforanu wapnia (diulentny), stearynian magnezu (środek poślizgowy)
koloidalny ditlenek krzemu (środek poślizgowy); kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza), woda

1 kapsułka zawiera:
ekstraktu z Amalaki (Emblica officinalis) 250 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
35 g

Charakterystyka

Owoc Amalaki (Amla) jest opisywany w starożytnych tekstach ajurwedyjskich jako najlepszy środek przeciw starzeniu się.
Głównie dzięki zawartości witaminy C owoc Amalaki ma właściwości antyoksydacyjne i powstrzymuje tworzenie się wolnych
rodników, które posiadają właściwości rakotwórcze.
Amalaki jest naturalnym, efektywnym antyoksydantem i jednym z najbardziej bogatych źródeł witaminy C w formie naturalnej.
Zawiera także cytokiny.
Amalaki pomaga w terapii wrzodów trawiennych.
Jest użyteczny jako środek przeczyszczający i często stosowany przy terapii zaparć.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dwa razy dziennie przed posiłkiem. Stosować kilka tygodni dla osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego. Stosowanie
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naturalnych preparatów daje stopniowy, ale długotrwały efekt terapeutyczny.

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

Producent
Wyprodukowano przez:
The Himalaya Drug Company
Makali
Bangalore - 562 162
Indie
Importowany i dystrybuowany w Polsce przez:
L'Biotica sp.zo.o.
ul. Nowatorów 11
80-298 Gdańsk

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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