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Pyłek kwiatowy x 48 kaps (Gal)
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 48 kaps

Postać Kapsułki

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Pyłek kwiatowy 500 mg. Otoczka kapsułki: żelatyna.

Zawartość składników na zalecaną dzienną porcję produktu (2 kapsułki):
Pyłek kwiatowy 1000 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia.

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 48 kapsułek po 596 mg/1 kapsułkę

Charakterystyka
Pyłek kwiatowy wspiera naturalną odporność organizmu i wzmacnia apetyt. 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. Preparatu nie powinny stosować osoby uczulone na produkty pochodzenia
pszczelego.

Stosowanie
3 razy dziennie po 2 kapsułki przed posiłkiem. Po 2-3 miesiącach stosowania zaleca się zrobić 2-tygodniową przerwę w przyjmowaniu
preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25°C w suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
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Producent
S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4,
61-012 Poznań

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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