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NOW Foods Cascara Sagrada 450 mg x 100 kaps
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kora szakłaka amerykańskiego (Rhamnus purshiana), roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca,
celuloza – otoczka kapsułki.

Zalecana do spożycia dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:

Kora szakłaka amerykańskiego (proszek) - 450 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 100 kapsułek
Masa netto: 56 g

Charakterystyka
Cascara Sagrada jest preparatem naturalnym otrzymywanym z kory drzewa Rhamnus purshiana. Ma właściwości tonizujące na układ
pokarmowy. Wspomaga pracę jelit, pobudza ruchy robaczkowe jelita grubego oraz czynności wątroby.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować przy rozwijającej się biegunce, luźnych stolcach, czy bólach
brzucha. Nie zwiększać zalecanej dawki. Do krótkotrwałego użytku: w sposób ciągły nie stosować dłużej niż przez 1 tydzień.

Stosowanie
Dorośli przyjmować 1 tabletkę dziennie przed snem, popijając pełną szklanką wody.

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

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

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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