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Singularis Spirulina Superior x 60 kaps
 

Cena: 26,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Spirulina
100% certyfikowanej naturalnej spiruliny
Utrzymuje prawidłowy poziom cukru we krwi
Wzmacnia system immunologiczny
Wpływa na witalność organizmu

700 mg

Spirulina to szmaragdowozielona alga o niezwykłych wartościach odżywczych. Stanowi jedno z najbogatszych źródeł naturalnych
substancji pokarmowych. Spirulina w znacznej części składa se z łatwo przyswajalnego białka, posiada wszystkie niezbędne dla
organizmu aminokwasy. Ponadto zawiera liczne witaminy i minerały. Dostarczenie jej w codziennej diecie jest wskazane dla utrzymania
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przyjmowanie spiruliny zalecane jest w szczególności wegetarianom, sportowcom, osobom
starszym lub będącym na diecie oraz wszystkim potrzebującym wzmocnienia, oczyszczenia i zwiększenia wydolności.

Cechy

bez sztucznych konserwantów
nie zawiera alergenów

Składniki
spirulina organiczna, składniki otoczki (hydroksypropylometyloceluloza)

Wartości odżywcze 1 kapsułka zawiera: Dzienna porcja (4 kapsułki) zawiera:
spirulina (Arthrospira platensis) 700 mg 2800 mg
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Stosowanie
Sposób użycia:
Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 4 razy dziennie podczas posiłku, popijając wodą.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy stosować w czasie ciąży
i karmienia piersią.

Producent
Activepharm Labs sp. z o.o. sp. k.

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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