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Młody zielony jęczmień ekstrakt 500 mg x 30 kaps
 

Cena: 24,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent TABFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowany ekstrakt 14:1 z soku pochodzącego z liści młodego jęczmienia, ekstrakt 4:1 z liści zielonej herbaty, substancja
powlekająca - żelatyna , substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych .

1 kapsułka zawiera:

Zielony jęczmień (ekstrakt z soku 14:1) - 500 mg*
Ekstrakt z liści zielonej herbaty (4:1) - 25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
30 kapsułek po 615 mg (18,45g)

Charakterystyka

Młody Zielony Jęczmień EKSTRAKT 500 mg to suplement pochodzący z czystego, sproszkowanego soku z liści młodego
jęczmienia.
Preparat łączy naturalny wyciąg z soku z liści młodego jęczmienia z zieloną herbatą.
Preparat, dzięki zawartości ekstraktu z zielonej herbaty wspomaga kontrolę masy ciała, metabolizm lipidów i oczyszczanie
organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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1 kapsułka 1-2 razy dziennie, w trakcie posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
TABFARM H. Wawrzyniak Sp.J.
Wajdy 2/53
40-175 Katowice

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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