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Puritan's Pride Żeń-Szeń Complex x 75 kaps
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 kaps

Postać Kapsułki

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z żeń-szenia właściwego (Panax ginseng), ekstrakt z żeń-szenia pięciolistnego (Panax quinquefolius), ekstrakt żeń-szenia
czerwonego (Panax ginseng), koncentrat mleczka pszczelego, cyjanokobalamina (witamina B12), substancja wypełniająca: mączka
ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

2 kapsułki zawierają:
Witamina B12

 (Cyjanokobalamina)

30 mcg

Ekstrakt z Żeń-szenia właściwego
 (Panax ginseng)(korzeń)
 (Standaryzowany do zawartości 2% ginsenozydów, 6 mg)

300 mg

Ekstrakt z Żeń-szenia pięciolistnego
 (Panax quinquefolius)(korzeń)
 (Standaryzowany do zawartości 5%, ginsenozydów, 2.5 mg)

300 mg

Ekstrakt z Żeń-szenia czerwonego
 (Panax ginseng)(korzeń)

50 mg
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 (Standaryzowany do zawartości 2%, ginsenozydów, 1 mg)

 Koncentrat mleczka pszczelego 2 mg

% RWS - Referencyjna wartość spożycia
Masa netto
Zawartość opakowania: 75 kaps (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Żeń-szeń:
wspomaga odporność organizmu na stres oraz przystosowuje organizm do zwiększonego wysiłku
pomaga zachować dobre samopoczucie
wspomaga zdolności psychiczne i fizyczne w przypadku osłabienia, wyczerpania, zmęczenia oraz podczas
rekonwalescencji
wspiera układ odpornościowy i obronny organizmu
jest naturalnym antyoksydantem
przyczynia się do optymalnej aktywności psychicznej, umysłowej i poznawczej
wspomaga procesy myślowe – zapamiętywanie i zdolność koncentracji
wspiera prawidłowe krążenie krwi

Przeciwwskazania
Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować dwie (2) kapsułki dziennie, najlepiej podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać,
jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.

Producent
Puritan's Pride,
INC. Oakdale,
NY 11769 U.S.A.

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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