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Moringa ekstrakt x 60 kaps (Medfuture)
 

Cena: 32,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Kapsułki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
100% liści moringa

1 kapsułka zawiera:
Suchy ekstrakt liścia moringa (Moringa Olejfera) 500mg*

* brak referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
Masa netto: 30 g

Charakterystyka

Moringa jest drzewem, które pochodzi z okolic u podnóża Himalajów, ale dziś jest uprawiana w strefach tropikalnych i
subtropikalnych na wysokości do 1000 metrów nad poziomem morza i temperaturze między 25-40 stopni Celsjusza.
Liście Moringa zawierają znaczną ilość witamin i minerałów.
Moringa bogata jest w takie pierwiastki jak mangan, bor i chrom.
Mangan wspomaga funkcjonowanie układu kostnego
Bor wspomaga gospodarkę wapnia, magnezu i fosforu
Chrom przyczynia się do poprawy przemiany materii i odporności na stres.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Należy spożywać 1-2 tabletki dziennie najlepiej przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem
słonecznym.

Producent
Medfuture Sp. z o.o.
Pl.Powstańców Śląskich 16-18
53-314 Wrocław

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: Pakistan

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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