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Karczoch zwyczajny (Tylko Natura) x 60 kaps
 

Cena: 13,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Karczoch wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego oraz funkcjonowanie wątroby. Wspomaga wytwarzanie soków trawiennych
oraz utrzymanie prawidłowe- go poziomu cholesterolu i lipidów we krwi. Wspomaga kontrolę wagi.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Cechy

wspiera właściwą pracę układu trawienia, utrzymuje prawidłowy poziom lipidów we krwi

Składniki
wyciąg z karczocha (Cynara scolymus), substancja wypełniająca - maltodekstryna, żelatyna, substancje przeciwzbrylające - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, celuloza, dwutlenek krzemu, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, błękit brylantowy

Wartości odżywcze Zawartość w porcji dziennej (2 kapsułki)
Składniki
Wyciąg z karczocha (Cynara scolymus) 800 mg

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie: 2 kapsułki.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Zawartość kapsułki może ulegać zbryleniu.
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Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Najlepiej spożyć przed końcem - data podana na bocznej ściance opakowania.

Data i warunki przechowywania znajdują się na ściankach opakowania.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

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.
 

Galeria
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