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Żuravit x 60 kaps + 40 kaps GRATIS!!!
 

Cena: 35,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Postać Kapsułka
Opis produktu / przeznaczenie żUravit®, suplement diety, to produkt w formie wygodnych kapsułek miękkich, który zawiera precyzyjnie
dobrany składnik – wysoko skoncentrowany ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej 25:1 standaryzowany na zawartość
proantocyjanidyn (PAC).
Składniki Składniki: oleje roślinne (kokosowy, palmowy), ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej 25:1 (26,2%), żelatyna wieprzowa,
stabilizator gliceryna, emulgator lecytyna SOJOWA (ORZESZKI ZIEMNE), przeciwutleniacz kwas askorbinowy, nośnik dwutlenek krzemu,
barwnik tlenki i wodorotlenki żelaza.

  ZAWARTOŚĆ 3 KAPSUŁKI PO 840 MG

  Dzienna porcja zalecana w  

trzech pierwszych dniach

spożywania produktu 1 KAPSUŁKA PO 840 MG

  Dzienna porcja zalecana po    

trzech pierwszych dniach

spożywania produktu
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  Ekstrakt z owoców

  żurawiny wielkoowocowej  

Vaccinium Macrocarpon

25:1   660 mg* 220 mg*

* ilość ekstraktu
Zalecane dzienne spożycie Spożywać 1 kapsułkę 3 razy dziennie przez pierwsze trzy dni, a następnie 1 kapsułkę jeden raz dziennie.
Dodatkowe informacje Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Warunki przechowywania Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze poniżej 25oC, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.
Dostępne wielkości opakowań 36 kapsułek, 60 kapsułek, 100 kapsułek

Składniki
Vaccinium Macrocarpon

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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Galeria
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