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Singularis Guarana forte superior x 120 kaps
 

Cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Guarana, składnik otoczki (żelatyna), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych

Masa netto
120 kaps

Charakterystyka

Suplement diety Guarana Forte Superior marki Singularis jest preparatem naturalnym, który w swym składzie zawiera guaranę.
Guarana jest natomiast najbogatszym źródłem dobrze tolerowanej przez organizm ludzki kofeiny, która w
przeciwieństwie do tej zawartej w ziarnach kawy, uwalnia się wolniej, a co za tym idzie działa łagodniej, ale za to dłużej.
Guarana (Paullinia cupana) jest rośliną, która występuje w Brazylii.
Kofeina w niej zawarta gwarantuje efekt stymulacji utrzymujący się aż do 7 godzin po spożyciu.
Guarana nie tylko pobudza i stymuluje wzmacniając czujność i redukując czas reakcji, ale również pełni funkcję
chroniącą przed skutkami stresu i szkodliwym wpływem środowiska.
Wzmacnia też odporność i wykazuje pozytywny wpływ na trawienie i pracę jelit.
Pomaga kontrolować masę ciała.

Singularis Guarana Forte Superior to monoskładnikowy preparat roślinny przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży po 12.
roku życia, dla których ważne jest utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej.
Wskazany również do stosowania w przypadku słabej odporności, zaburzeń koncentracji i pamięci, bólów głowy i migren.
Można go też stosować przy dolegliwościach związanych z krążeniem, a także w okresach rekonwalescencji po chorobach i
operacjach.

Przeciwwskazania
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Produkt niewskazany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Stosowanie
1 kapsułka 1-2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

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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