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Humavit Kurkumina x 60 kaps
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GOLDSTUDIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Kurkuma ma wielorakie znaczenie dla organizmu ludzkiego, ponieważ: wspiera zachowanie równowagi nerwowej i umysłowej oraz
pracę układu nerwowego; wykazuje znaczące właściwości przeciwoksydacyjne; pomaga zachować skuteczność systemu
odpornościowego; wspiera pracę serca i układu krążenia; zdrowie wątroby, dobrą kondycję mięśni i stawów; ułatwia trawienie
(zwłaszcza tłuszczów).

Składniki
ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (40 % kurkuminoidów), materiał kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: celuloza

Wartości odżywcze Zawartość składników wykazujących efekt fizjologiczny w
dziennej porcji produktu - dwie kapsułki:

ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa) 853 mg
Zawartość kurkuminoidów w dziennej porcji produktu: 340 mg

Stosowanie
Zalecane spożycie: dwie kapsułki dziennie, przed posiłkiem, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania
Uwaga: Produkt przeznaczony dla dorosłych. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i w okresie karmienia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym
miejscu, w temperaturze pokojowe w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
GOLDSTUDIO Adam Rudziński
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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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