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Kadzidłowiec & Kurkuma x 90 kaps (Kenay)
 

Cena: 80,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata) standaryzowany na zawartość kwasów bosweliowych: 10%,, ekstrakt z kłącza
kurkumy (Curcuma longa) standaryzowany na zawartość kurkuminoidów: 95%, zawierający lotny związek ar-turmeron, otoczka kapsułki:
hydroksypropylometyloceluloza.

Dzienna porcja (3 kapsułki) zawiera:

AKBAMAX® ekstrakt z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata) standaryzowany na 10% kwasu bosweliowego (63 mg): 630 mg*
BCM-95®-100% ekstrakt z kurkumy (kłącze) (Curcuma longa) standaryzowany na 95% kurkuminoidów (598,5 mg), zawierający
lotny związek ar-turmeron: 598,5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
90 kapsułek (37,8g)

Charakterystyka

Kurkuma jest jedną z roślin wspomagających zdrowie.
Wspomaga trawienie.
Wspiera florę bakteryjną układu trawiennego.
Wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu stawów.
Bioswella serrata wspiera stawy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Preparatu nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia.

Stosowanie
3 razy dziennie po 1 kapsułce, podczas posiłku

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
KENAY Sp. J.
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

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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