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Now Foods Andrographis Extract 400 mg x 90 kaps
 

Cena: 45,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z Andrographis (Andrographis paniculata), celuloza (kapsułka), mąka ryżowa, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
pochodzenia roślinnego (subst. przeciwzbrylająca) oraz krzemionka (subst. przeciwzbrylająca).

Zalecana do spożycia dzienna porcja (3 kapsułki) zawiera:

Ekstrakt z Andrographis (Andrographis paniculata) (części nadziemne) (min. 10% andrografolidów) - 1200 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 90 kapsułek wegetariańskich
Masa netto: 58 g

Charakterystyka
Andrographis to zioło tradycyjnie stosowane przez zielarzy w Chinach, Indiach i w Azji Południowo-Wschodniej. Czynne substancje
zawarte w Andrographis, tak zwane andrografolidy, mają własności immunomodulacyjne. Ekstrakty z Andrographis mogą przyczynić się
do wspomagania prawidłowej reakcji immunologicznej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety ciężarne, karmiące oraz biorące pod uwagę możliwość zajścia w ciążę,
przed stosowaniem tego preparatu powinny zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie
Jako suplement diety przyjmować 1 kapsułkę 2 do 3 razy dziennie, w zależności od potrzeby.
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Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PRO NATURA S.J., ul.Gen. Okulickiego 133D, Szczecin

Ważne informacje
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jaj, ryb, skorupiaków i orzechów drzew. Produkt wegetariański/wegański.

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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