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Purella Superfoods Acai Metabolizm x 60 kaps
 

Cena: 27,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent PURELLA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z owoców acai, otoczka kapsułki Vcaps: hydroksypropylometyloceluloza
1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z owoców acai (Euterpe oleracea) 450 mg*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 kaps

Charakterystyka

Purella Superfoods to produkty pełne cennych składników wspierających zdrowie.
Superfoods Acai Metabolizm to suplement diety w postaci kapsułki (odpowiedniej również dla wegan) zawiera 400 mg
ekstraktu z jagód acai.

Obecne w owocach antocyjany i polifenole pomagają chronić komórki przed nowotworami, obniżają poziom tzw. złego
cholesterolu i zmniejszają stres oksydacyjny.
Jagody acai pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu, a wraz z nim zbędne produkty przemiany materii, co wpływa
na utrzymanie prawidłowej masy ciała.
Dodatkowo błonnik obecny w jagodach zmniejsza łaknienie i tym samym pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej.

Przeciwwskazania
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.
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Przechowywanie
Chronić przed światłem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci, w
oryginalnym opakowaniu.

Producent
Purella Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 32
12-952 Warszawa

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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