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Para Farm Vcaps 45 kaps.
 

Cena: 27,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 45 kaps.

Postać kaps.

Producent INVENT FARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Invent Farm, Para Farm, 45 kapsułek

Zawarte w preparacie składniki czosnek i imbir lekarski przyczynia się do wzmocnienia układu odpornościowego. Tymianek pospolity
wspomaga zdrowie układu pokarmowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: doustnie 3 razy dziennie po 1 kapsułce na 30 minut przed posiłkiem przez okres 15 dni

Składniki: kłącze imbiru lekarskiego (Zingiber officinale Roscoe, rhizoma ), nasiona dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L. semen), ziele
tymianku pospolitego (Herba Thymus vulgaris), liść oliwki europejskiej (Oleae folium europea), cebule czosnku pospolitego (Bulbus
Allium sativum L.), owoc kolendry siewnej (Fructus coriandrum sativum L.), owoc kopru włoskiego (Fructus foeniculi vulgaris), ziele
macierzanki piaskowej (Herba Thymus serpyllum), kwiat goździkowca korzennego (Syzygium aromaticum flos), liść szałwii lekarskiej
(Salvia officinalis folium), ziele bylicy piołun (Herba Artemisia absinthium), substancja przeciw zbrylająca: dwutlenek krzemu, składnik
otoczki kapsułki:Vcaps celuloza.

3 kapsułki zawierają: kłącze imbiru lekarskiego (Zingiber officinale Roscoe, rhizoma) 150mg, nasiona dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.
semen) - 120mg, ziele tymianku pospolitego (Herba Thymus vulgaris) 90mg, liść oliwki europejskiej (Oleae folium europea) 90mg, cebule
czosnku pospolitego (Bulbus Allium sativum L.) 75mg, owoc kolendry siewnej (Fructus coriandrum sativum L.) 75mg, owoc kopru
włoskiego (Fructus foeniculi vulgaris) 75mg, ziele macierzanki piaskowej (Herba Thymus serpyllum) 45mg, kwiat goździkowca
korzennego ( Syzygium aromaticum flos) 15mg, liść szałwii lekarskiej (Salvia officinalis folium) 1,59mg, ziele bylicy piołun (Herba
Artemisia absinthium ) 0,09mg

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w
ciąży i matek karmiących.

Ważne wskazówki:
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Przechowywać w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Producent:
Invent Farm Sp.z.o.o,
ul.Karpacka 66,
20-868 Lublin.
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