SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Solgar Wiśnia i Ostryż kompleks x 60 kaps
Cena: 151,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

60 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

SOLGAR

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Wyciąg z owoców wiśni pospolitej (Prunus cerasus), wyciąg z kłącza imbiru (Zingiber officinale), sproszkowane nieprzetworzone owoce
pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum), bioperine®* (Wyciąg z owoców pieprzu czarnego) (Piper nigrum), wyciąg z kłącza ostryżu
(Curcuma longa), otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu.
* Bioperine® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sabinsa Corporation.
Dwie (2) kapsułki roślinne zawierają:
Wyciąg z owoców wiśni pospolitej (Prunus cerasus) (ekwiwalent 1080 mg owoców) 270mg*
Wyciąg z kłącza imbiru (Zingiber officinale) (ekwiwalent 900 mg kłącza) 225mg*
Kwercetyna 100mg*
Sproszkowane nieprzetworzone owoce pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum) 45mg*
Bioperine®* (Wyciąg z owoców pieprzu czarnego) (Piper nigrum) 5mg*
Wyciąg z kłącza ostryżu (Curcuma longa) (ekwiwalent 1440 mg kłącza) 360 mg*
* brak podanego na opakowaniu przez producenta zalecanego dziennego spożycia
Masa netto
Opakowanie zawiera: 60 kapsułek.
Brak podanej na opakowaniu masy netto.
Charakterystyka
Preparat zalecany jest w stanach zapalnych będących przyczyną lub początkiem wielu dolegliwości.
Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
2 kapsułki dziennie.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa
Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych lub barwiących
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 apteka@tanie-leczenie.pl.
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