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Młody Jęczmień x 60 kaps (Biofarm)
 

Cena: 28,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt (4:1) z młodego jęczmienia, otoczka kapsułki (żelatyna wołowa, barwniki: dwutlenek tytanu, żółcień chinolinowa, żółcień
pomarańczowa, żółty tlenek żelaza, błękit patentowy V), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt (5:1) z gorzkiej
pomarańczy, spirulina, ekstrakt (20:1) z zielonej herbaty, substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk,
pikolinian chromu, jodek potasu.

1 kapsułka zawiera:

Wyciąg z młodego jęczmienia - 250 mg*
Wyciąg z gorzkiej pomarańczy - 50 m*g, w tym:

synefryny > 3 mg*
Spirulina - 50 mg*
Ekstrakt z liści zielonej herbaty - 20 mg*, w tym:

EGCG (galusan epigallokatechiny) - 10 mg*
Jod - 75 mcg (50% RWS)
Chrom - 20 mcg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
31,6 g

Charakterystyka
Preparat Młody jęczmień to suplement diety przeznaczony do uzupełnienia codziennej diety w aktywne składniki odżywcze, które
ułatwiają kontrolę wagi ciała i wspomagają metabolizm lipidów i białek. Dodatkowo użyte ekstrakty, m.in. z młodego jęczmienia,
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stanowią bogactwo witamin i składników mineralnych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Osoby z
zaburzeniami funkcji tarczycy przed stosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1-2 kapsułki 1 raz dziennie przed posiłkiem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Producent
BIOFARM
Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Ważne informacje
Produkt zawiera barwniki żółcień chinolinową i pomarańczową, które mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u
dzieci.

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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