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AURA HERBALS PARACEUM naturalne wsparcie jelit i
trawienia 60 kapsułek
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS PARACEUM naturalne wsparcie jelit i trawienia 60kapsułekParaceum – naturalne wsparcie mikrobiologii
jelit i układu trawiennego - ok. 30 dziennych porcjiOtoczka kapsułki z celulozy roślinnej odpowiednia dla wegan i wegetarian.Dlaczego
warto wybrać preparat Paraceum Aura Herbals?w 100% odpowiedni dla wegannaturalne ekstrakty roślinnestandaryzowany ekstrakt z
oregano (na karwakrol) i czosnku (na alliny)wysoka zawrtość składników aktywnychwyprodukowane zgodnie z zasadą Clean
LabelSzczególne właściwości składników aktywnychCzosnek przyczynia się do utrzymania równowagi mikrobiologicznej w
jelitach.Oregano i kozieradka wspomagają układ trawienny.Grejpfrut może przyczyniać się do utrzymania równowagi biologicznej
narządów i tkanek.Goździkowiec pomaga utrzymać zdrowe trawienie.Orzech włoski wspiera funkcję jelit.Zalecane spożycie1 kapsułkę
popić wodą. Stosować dwa razy dziennie.WażneNie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik suplementu.Suplement diety
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i
zdrowy tryb życia.Produkt niewskazany dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.SkładnikiInulina, ekstrakt z nasion grejpfruta DER
4:1, ekstrakt z kwiatów goździkowca korzennego DER 4:1, ekstrakt z liści orzecha włoskiego DER 4:1, ekstrakt z nasion kozieradki DER
4:1, ekstrakt z oregano standaryzowany na 10% karwakrolu DER 15:1, ekstrakt z czosnku standaryzowany na 2% alliny DER 10:1, L-
leucyna, otoczka kapsułki: Hydroksypropylometyloceluloza.Składniki w dziennej porcji Składniki aktywne 2 kapsułki

Ekstrakt z grejpfruta 200 mg
Ekstrakt z goździkowca
korzennego

200 mg

Ekstrakt z orzecha
włoskiego

200 mg

Ekstrakt z kozieradki 200 mg
Ekstrakt z oregano
stand. na 10%
karwakrolu

100 mg

Ekstrakt z czosnku
stand. na 2% alliny

100 mg
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ProducentAura Herbals Jarosław Paulul.
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