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OLIMP Pokrzywa Premium 30 kaps.
 

Cena: 10,88 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OLIMP Pokrzywa Premium 30 kaps.

Suplement diety w postaci kapsułek, zawierający wysokiej jakości ekstrakt pokrzywy (Urtica dioica L).

Składniki

ekstrakt pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeclwzbrylające -
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; kapsułka (składniki otoczki - żelatyna, barwnik - E171).

  Składnik: Ekstrakt pokrzywy (Urtica dioica L.)
  1 kapsułka: 250 mg

Właściwości składników

Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) pozyskiwany jest z naziemnej części rośliny. Naturalnie w zielu i liściach pokrzywy
zwyczajnej występują lianę kwasy organiczne, garbniki, barwniki (chlorofil), fitosterole, a w liściach witaminy (C, K, B, kwas pantotenowy)
oraz mikroelementy (wapń, magnez, żelazo, fosfor i krzem).

Dzięki swoim właściwościom, pokrzywa sprzyja procesom usuwania wody z organizmu wraz z zawartymi w niej pioduktami przemiany
materii oraz wspomaga krążenie żylne. Dodatkowo wykazuje korzystny wpływ na siły witalne organfemu oraz funkcjonowanie stawów.

Preparat przeznaczony jako suplement diety dla osób dorosłych dbających o prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, układu
ruchowego, odczuwających zmęczenie i osłabienie organizmu, jak również dla osób mających uczucie obrzmienia i ciężkości nóg.
Zalecane dzienne spożycie

1 kapsułka w trakcie posiłku. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/olimp-pokrzywa-premium-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

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

 

Przeciwwskazania: W przypadku kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, przed zastosowaniem preparatu zalecana jest konsultacja z
lekarzem. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
  Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w temperaturze pokojowej.
  Chonić od światła i wilgoci.
  Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

OLIMP LABORATORIES

Nagawczyna 109 c

Dębica
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