
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Różeniec górski (Rhodiola Rosea) 100 g (Medfuture)
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Surowce zielarskie

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowany korzeń Różeńca górskiego (100%;Rhodiola rosea L.)

Korzeń różeńca górskiego (sproszkowany) - 500 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
100 g

Charakterystyka
Głównym składnikiem suplementu diety „Różeniec górski” jest korzeń rośliny różeńca górskiego pochodzącego z obszaru
wokółbiegunowego Ameryki Północnej, Europie i Azji.

Pomaga stymulować funkcje intelektualne w sytuacji stresowej i w stresie emocjonalnym
Przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co jest związane z wydajną pracą mózgu i reaktywnością
Przyczynia się do optymalnego stanu psychicznego i poznawczego
Wspomaga siłę, kondycję, wytrzymałość na występy sportowe
Różeniec górski jest roślinnym przeciwutleniaczem (adaptogen)
Pomaga organizmowi przystosować się na stres, wysiłek fizyczny
Pomaga stymulować układ nerwowy, ma korzystny wpływ na zmęczenie i bóle głowy wywołane stresem
Posiada korzystny wpływ na trudności ze snem, brak apetytu i spadkiem wydajności pracy, ma pozytywny wpływ na układ
sercowo-naczyniowy, ponieważ pomaga chronić przed stresem i nadciśnieniem
Pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, zapewniając tlen i substancje odżywcze w komórkach.

Przeciwwskazania
Suplement diety jest przeznaczony dla osób dorosłych, nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące piersią i dzieci. Nie
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spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety.

Stosowanie
Spożywać 500 mg proszku raz dziennie, popijając 200-300 ml wody.

Przechowywanie
Suplement diety należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i
zaciemnionym miejscu.

Producent
Medfuture Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śląskich 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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