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Pyłek kwiatowy 150 g (GAL)
 

Cena: 28,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 g

Postać Proszki

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
pyłek kwiatowy
1 łyżeczka zawiera 5 g* pyłku kwiatowego
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
150 g

Charakterystyka
Pyłek kwiatowy wspiera naturalną odporność organizmu. Wspomaga wigor i witalność, przyczynia się również do dobrego
samopoczucia w okresie menopauzy i pomaga utrzymać w zdrowiu prostatę u mężczyzn w wieku 40+. Pyłek kwiatowy wspiera także
prawidłowe funkcjonowanie serca i pomaga utrzymać prawidłowy poziom lipidów w organizmie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli 1 łyżeczka (ok. 5 g) pyłku 3 razy dziennie pół godziny przed posiłkiem. Zaleca się rozmieszać pyłek
z miodem, jogurtem, mlekiem, wodą lub sokiem owocowym. Pyłek kwiatowy najlepiej dokładnie przeżuć lub zmielić przed połknięciem
dla zwiększenia przyswajalności. Poleca się stosować pyłek przez okres 1-3 miesięcy, dwa razy do roku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25°C w suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
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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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