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Noble Health Pure Detox krople 50 ml
 

Cena: 76,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Cukier, woda, ekstrakt z owoców ostropestu plamistego (Silybum marianum), ekstrakt z kwiatostanu rumianku pospolitego (Matricaria
recutita), ekstrakt z liści mięty pieprzowej (Mentha x piperita), ekstrakt z owoców kminku zwyczajnego (Carum carvi), regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (kurkumy) (Curcuma longa), ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melisa
officinalis), ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra), ekstrakt z liści szałwii lekarskiej (Salvia officinalis), substancja
konserwująca – sorbinian potasu, substancja zagęszczająca – guma ksantanowa, ekstrakt z korzenia arcydzięgla litworu (Angelica
archangelica).

1 ml zawiera:
Ekstrakt z owoców ostropestu plamistego: 43,8 mg*
Ekstrakt z kwiatostanu rumianku pospolitego: 16,7 mg*
Ekstrakt z liści mięty pieprzowej: 10 mg*
Ekstrakt z owoców kminku zwyczajnego: 10 mg*
Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (kurkumy): 7 mg*
Ekstrakt z liści melisy lekarskiej: 3,8 mg*
Ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej: 3,3 mg*
Ekstrakt z liści szałwii lekarskiej: 3 mg*
Ekstrakt z korzenia arcydzięgla litworu: 1,3 mg*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
50 ml

Charakterystyka

Pure Detox Drops powstał dla tych osób, które chcą wspomóc pracę swojej wątroby (dzięki zawartości ostropestu).
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Ostropest plamisty pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji wątroby odpowiedzialnych za procesy trawienia i oczyszczanie
organizmu (funkcje detoksykacji).
Arcydzięgiel litwor również pomaga zachować prawidłowe funkcje wątroby.
Mięta pieprzowa, kminek zwyczajny, melisa i lukrecja wspomagają prawidłowe trawienie.
Mięta pieprzowa łagodzi wzdęcia, skurcze brzucha i dba o zdrowie jelit.

Przeciwwskazania
Suplement diety należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem i
wilgocią. Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 2 miesięcy. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Stosowanie

1 ml 3 razy dziennie. Po 4 tygodniach stosowania zrobić przerwę.
Przed każdym użyciem butelkę kilkukrotnie mocno i energicznie wstrząsnąć, przechylając ją do góry dnem i z powrotem.
Za pomocą kroplomierza odmierzyć do łyżeczki 1 ml preparatu.
Można zmieszać z niewielką ilością wody.
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 60 dni

Przechowywanie
Przechowuj w temperaturze pokojowej z dala od wilgoci. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Producent
Noble Health Sp. z o.o.
ul. Warszawska 62, Wielogóra
59-660 Jedlińsk

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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