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Piperyna Extra Strong x 60 tabl (Medfuture)
 

Cena: 31,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Owoc czarnego pieprzu, substancja wypełniająca - celuloza (mikrokrystaliczna celuloza), substancja wiążąca - fosforany wapnia
(fosforan diwapniowy), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:
Owoc czarnego pieprzu (Piper Nigrum Fruit) - wyciąg - 10 mg*
* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
1 tabletka zawiera 250 mg x 60 tabletek = 15 g

Charakterystyka
W suplemencie diety zawarty jest składnik pochodzenia roślinnego - tj. suszone, mielone owoce pieprzu czarnego, które pozyskiwane są
z gatunku Piper nigrum, bogate są w olejek eteryczny i m.in. alkaloidy piperydynowe zwane piperyną.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Należy spożywać 1-2 tabletki w ciągu dnia popijając duża ilością wody.
Stosować przez 2-3 miesiące, potem należy przerwać spożywanie na1-2 miesiące i po tym okresie suplementację wznowić.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu i suchym
miejscu. Chronić przed dostępem światła i wilgoci.
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Producent
Dystrybutor:
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

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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