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Padma BASIC zioła, receptura tybetańska 20 kaps.
 

Cena: 26,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent TYMOFARM P.R.P

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Padma Basic, 20 kapsułek

Padma Basic jest mieszanką oryginalnych ziół, wytwarzaną w Szwajcarii wg tradycyjnej receptury tybetańskiej.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1-4 kapsułek dziennie, najlepiej przed posiłkiem.

Składniki: żelatyna (otoczka), korzeń costus, mech islandzki, owoc miodli indyjskiej, owoc kardamonu, owoc migdałecznika, czerwone
drwno sandałowe, owoc korzennika, owoc aegle sepiar, substancja wypełniająca (siarczan wapnia), ziele orlika, korzeń lukrecji, ziele
babki lancetowatej, ziele rdestu, ziele pięciornika, kwiat goździka, kłóącze hedychii, ziele sida cordifolia, korzeń waleriany, liść sałaty,
kwait nagietka, kamfora naturalna, substancja przeciwzbrylająca (dwutelenek krzemu).

1 kapsułka zawiera: korzeń costusa 40mg, mech islandzki 40mg, owoc miodli indyjskiej 35mg, owoc kardamonu 30mg, owoc
migdałecznika 30mg, czerwone drewno sandałowe 30mg, owoc korzennika 25mg, owoc aegle sepiar 20mg, ziele orlika 15mg, korzeń
lukrecji 15mg, ziele babki lancetowateh 15mg, ziele rdestu 15mg, ziele pięciornika 15mg, kwiat goździka 12mg, kłącze hedychii 10mg,
ziele sida cordifolia 10mg, korzeń waleriany 10mg, liść sałaty 6mg, kwiat nagietka 5mg, kamfora naturalna 4mg.
2 kapsułki zawierają: korzeń costusa 80mg, mech islandzki 80mg, owoc miodli indyjskiej 70mg, owoc kardamonu 60mg, owoc
migdałecznika 60mg, czerwone drewno sandałowe 60mg, owoc korzennika 50mg, owoc aegle sepiar 40mg, ziele orlika 30mg, korzeń
lukrecji 30mg, ziele babki lancetowateh 30mg, ziele rdestu 30mg, ziele pięciornika 30mg, kwiat goździka 24mg, kłącze hedychii 20mg,
ziele sida cordifolia 20mg, korzeń waleriany 20mg, liść sałaty 12mg, kwiat nagietka 10mg, kamfora naturalna 8mg.
3 kapsułka zawiera: korzeń costusa 120mg, mech islandzki 120mg, owoc miodli indyjskiej 105mg, owoc kardamonu 90mg, owoc
migdałecznika 90mg, czerwone drewno sandałowe 90mg, owoc korzennika 75mg, owoc aegle sepiar 60mg, ziele orlika 45mg, korzeń
lukrecji 45mg, ziele babki lancetowateh 45mg, ziele rdestu 45mg, ziele pięciornika 45mg, kwiat goździka 36mg, kłącze hedychii 30mg,
ziele sida cordifolia 30mg, korzeń waleriany 30mg, liść sałaty 18mg, kwiat nagietka 15mg, kamfora naturalna 12mg.
4 kapsułki zawierają: korzeń costusa 160mg, mech islandzki 160mg, owoc miodli indyjskiej 140mg, owoc kardamonu 120mg, owoc
migdałecznika 120mg, czerwone drewno sandałowe 120mg, owoc korzennika 100mg, owoc aegle sepiar 80mg, ziele orlika 60mg,
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korzeń lukrecji 60mg, ziele babki lancetowateh 60mg, ziele rdestu 60mg, ziele pięciornika 60mg, kwiat goździka 48mg, kłącze hedychii
40mg, ziele sida cordifolia 40mg, korzeń waleriany 40mg, liść sałaty 6mg, kwiat nagietka 20mg, kamfora naturalna 16mg.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży.
W razie trudności z połykaniem kapsułkę można otworzyć a zawartość wymieszać z wodą, sokiem lub musem owocowym.

Wyprodukowano w Padma AG w Szwajcarii dla:
Padma Europe Gmbh,
Hietzinger Hauptstrasse 37,
AT-1130 Wiedeń, Austria.

Dystrybutor:
Tymofarm Sp zo.o., spółka komandytowa,
ul. Willowa 8/10 lok. 29,
00-790 Warszawa.
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