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Muira Puama ekstrakt x 60 kaps (Medfuture)
 

Cena: 29,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z kory Muira Puama (Ptychopetalum olacoides Benth), otoczka kapsułki: żelatyna, substancja glazurująca: glicerol, woda
oczyszczona.

1 kapsułka zawiera:
Muira puama 500 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
37,2g

Charakterystyka

Roślina w postaci ekstraktu z kory Muira Puama (Ptychopetalum olacoides Benth) posiada cenne właściwości, które mogą
poprawić stan zdrowia fizycznego, psychicznego i seksualnego tj.:

pomaga w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na składniki odżywcze;
pomaga utrzymać pełne życie seksualne u kobiet przed menopauzą i po menopauzie;
przyczynia się do równowagi hormonalnej kobiet podczas okresu menopauzalnego oraz do łagodzenia objawów
menopauzy;
pomaga w ochronie komórek i tkanek przed uszkodzeniem oksydacyjnym, przeciwutlenianiem; przeciwutleniacze mogą
chronić przed wolnymi rodnikami i pomagają w przypadku niedoboru pokarmu lub zwiększonej ilości składników
odżywczych;
przyczynia się do zwiększenia odporności fizjologicznej organizmu w przypadku ciężkich warunków atmosferycznych.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać 1 kapsułkę dziennie, popijając 200-300 ml wody, najlepiej po posiłku.

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

Producent
SUPLEMENT DIETY WYPRODUKOWANO W UNII EUROPEJSKIEJ DLA:
Medfuture sp. z o. o.
Plac Powstańców Śląskich 16-18,
53-314 Wrocław (dystrybutor)

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

