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

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

 

 

Żeń-szeń x 60 tabl powlekanych (Colfarm)
 

Cena: 21,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Ginseng radix

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna , wyciąg z korzenia żeń-szenia, skrobia kukurydziana, substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu , substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona , substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu ; sorbitol, kwasy tłuszczowe, guma arabska, substancje glazurujące: karagen

Zawartość w 1 tabletce

Wyciąg z żeń-szenia w przeliczeniu na suszony korzeń żeń-szenia 480 mg*
Zawartość wyciągu z korzenia 120 mg*
Zawartość ginsenozydów pozyskiwanych z korzenia żeń-szenia 8,4 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 tabletek (zawartość netto opakowania: 29g)

Charakterystyka
Suplement diety Żeń-szeń polecany jest w okresie osłabienia organizmu oraz wzmożonego wysiłku.
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia wspomaga sprawność fizyczną i umysłową, pomaga wzmocnić naturalną odporność organizmu oraz
poprawia pamięć i wspiera pracę mózgu. Wspomaga wydajność i wytrzymałość organizmu w sytuacjach stresowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę 2 razy dziennie, przed lub w trakcie posiłku.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/zen-szen-x-60-tabl-powlekanych-colfarm.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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