
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

NOW Foods Cat’s Claw 500 mg x 100 kaps
 

Cena: 27,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowana czepota puszysta (Uncaria tomentosa) (Koci Pazur), celuloza (kapsułka), roślinny kwas stearynowy – subst.
wypełniająca.

Zalecana dzienna porcja do spożycia (6 kapsułek) zawiera:

Cat’Claw (Uncaria Tomentosa),sproszkowana kora wewnętrzna - 3000 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 100 kapsułek wegetariańskich
Masa netto: 62 g

Charakterystyka
„Cat’s claw” jest naturalnym wyciągiem z najwyższej jakości wewnętrznej kory rośliny Uncaria tomentosa – fascynującego odkrycia w
dziedzinie ziół z peruwiańskich lasów tropikalnych. Wyciągi z Kociego Pazura (Uncaria Tomentosa) wykazują właściwości zwiększające
ogólną odporność organizmu poprzez pobudzenie procesu fagocytozy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przyjmować 1-2 kapsułki 2-3 razy dziennie, najlepiej podczas posiłków.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnym oryginalnym opakowaniu, 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

Ważne informacje
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków i orzechów drzewnych.

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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