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Solgar Olej z dzikiego Oregano x 60 kaps
 

Cena: 80,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Mieszanka dzikiego oregano,
Zawiera: oliwa z oliwek „Extra Virgin”, standaryzowany olejek oregano (olejek lotny) (karwakrol oraz tymol),
Naturalne substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol

Jedna kapsułka zawiera:
Mieszanka dzikiego oregano 175 mg*
Zawiera:
Oliwa z oliwek „Extra Virgin”
Standaryzowany olejek oregano 17,5 mg*
(olejek lotny) (karwakrol 10,5 mg* (60%) oraz tymol 0,5 mg* (3%))
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera: 60 kapsułek.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Olejek z oregano tradycyjnie stosuje się w celu poprawy trawienia, funkcjonowania układu oddechowego i immunologicznego oraz ze
względu na jego właściwości antyoksydacyjne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

