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NOW Foods Pau D’Arco (La Pacho) 500 mg x 100 kaps
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Pau d’Arco sproszkowane, celuloza (kapsułka), roślinny kwas stearynowy – subst. wypełniająca.

1 kapsułka zawiera:

Pau D’Arco (Tabebula impetiginosa) - 500 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

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

Charakterystyka
Suplement diety Pau Pau D’Arco znane także pod nazwami La Pacho i Ipe Roxo pozyskiwane jest z kory drzewa rosnącego w
tropikalnych lasach Ameryki Południowej zwanego Tabeusa albo Tabeuia Ipe. Tam też zastosowanie kory z drzewa jest największe i
najczęstsze, w postaci codziennych napojów, słodzonych miodem lub podawanych inaczej. Pau D’Arco stosowane wewnętrznie
wspomaga układ odpornościowy organizmu. Stosowanie preparatu w połączeniu z dietą jarską opartą na żywności naturalnej
wspomaga jego działanie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące przed zastosowaniem powinny skonsultować
z lekarzem.

Stosowanie
Osoby dorosłe 2 kapsułki 1-2 razy dziennie.
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Przechowywanie
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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