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NOW Foods Lecytyna (bez GMO) 1200 mg x 200 kaps
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Lecytyna sojowa (z oleju sojowego wolnego od modyfikacji GMO); substancje rozpuszczające: woda, gliceryna; składnik kapsułki
elastycznej: żelatyna.

Zalecana dzienna porcja do spożycia (3 kapsułki) zawiera:

Lecytyna sojowa (wolna od GMO) - 3600 mg*
Fosfatidylocholina - 500 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 200 kapsułek żelowych
Masa netto: 350 g

Charakterystyka
Lecithin 1200 mg marki NOW® zawiera naturalną lecytynę. Naturalna lecytyna wspomaga wydolność fizyczną i umysłową organizmu.
Poprawia pamięć i inne funkcje układu nerwowego. Lecytyna jest zalecana jako uzupełnienie diety w stanach zwiększonego obciążenia
fizycznego i psychicznego u osób z osłabioną koncentracją, a także zwiększonym napięciom psychicznym oraz u osób w starszym
wieku, dążących do utrzymania prawidłowych zdolności intelektualnych (koncentracja, sprawność myślenia oraz kojarzenia).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Zaleca się aby kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią decyzję o
przyjmowaniu środka skonsultowały z właściwym lekarzem.

Stosowanie
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Przyjmować 1 kapsułkę 1-3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, 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
Produkt wolny od składników modyfikowanych genetycznie (wolne od GMO)

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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