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NOW Foods Devil’s Claw (Diabelski Pazur) x 100 kaps
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia Diabelskiego Pazura (Radix Harpagophyti), mąka ryżowa, żelatyna jako składnik otoczki.

Jedna kapsułka zawiera:

84 mg* ekstraktu (6:1) z korzenia diabelskiego pazura.

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 100 kapsułek żelowych
Masa netto: 58 g

Charakterystyka
Devil’s Claw (Diabelski Pazur) pochodzi z południowych regionów Afryki. Jest to tradycyjny środek ludów afrykańskich, stosowany
również od wieków przez Europejczyków w stanach boleści i dolegliwości stawowych. Korzeń diabelskiego pazura zawiera gorzkie
irydoidy, cukry, sterole, kwasy fenolowe, tłuszcze i woski.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przyjmować 2 kapsułki 2-3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PRO NATURA S.J., ul.Gen. Okulickiego 133D, Szczecin

Ważne informacje
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków oraz orzechów
drzew. Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych
preparatów zawierające te alergeny.

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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