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NATURELL Czosnek MAX Bezzapachowy 90 kapsułek
 

Cena: 18,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NATURELL, Czosnek Max, bezzapachowy, 90 kapsułek

Preparat zawiera wysoką zawartość ekstraktu z czosnku 10 mg w 1 kapsułce, co odpowiada 2000 mg czosnku. Stosowanie czosnku
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz zdrowie serca.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane użycie: dorośli: 1-2 kapsułki dziennie, dzieci powyżej 6. roku życia: 1 kapsułka dziennie. Najlepiej stosować w trakcie posiłku,
popijając dużą ilością wody.

Składniki: olej słonecznikowy; żelatyna; substancje żelujące: glicerol, dwutlenek krzemu; bezzapachowy ekstrakt z czosnku.

1 kapsułka zawiera: bezzapachowy ekstrakt z czosnku 10mg (co odpowiada 2000 mg czosnku).
2 kapsułki zawierają: bezzapachowy ekstrakt z czosnku 20mg (co odpowiada 4000 mg czosnku).

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Preparat nie może być stosowany przez osoby o obniżonym
ciśnieniu krwi, cierpiące na ostry nieżyt żołądka i jelit oraz ciężkie schorzenia wątroby. Kobiety w ciąży i matki karmiące, osoby
przyjmujące środki przeciwzakrzepowe oraz osoby po zabiegach operacyjnych stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanje dziennej porcji do spożycia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.
Produkt może zawierać śladowe ilości ryb, soi i ich produktów pochodnych.

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/naturell-czosnek-max-bezzapachowy-90-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Dystrybutror:
USP Zdrowie Sp.zo.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa.
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