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Singularis Chlorella Superior x 120 kaps
 

Cena: 53,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Chlorella, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczów .

Dzienna porcja (3 kapsułki) zawiera:

1650 mg* chlorelli (Chlorella pyrenoidosa)

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 120 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Chlorella jest słodkowodną mikroalgą. Zawiera roślinne składniki odżywcze, kofaktory w odpowiednich proporcjach i o wyjątkowo
korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. W chlorelli stwierdzono wysokie stężenie chlorofilu, kwasów nukleinowych, aminokwasów,
enzymów oraz witamin i minerałów.
Suplement diety CHLORELLA SUPERIOR to produkt naturalnie wspierający kondycję, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Przeznaczony
jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 3 razy dziennie podczas posiłku, popijając wodą.
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Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Producent:
Singularis-Herbs Corporation Limited
Liability Company 16192, Coastal HWY,
19958, DE, USA
Dystrybutor:
Activepharm Labs Sp. z o.o. Sp. K. Jana III Sobieskiego
59-220 Legnica

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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