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EKAMEDICA B-17 ekstrakt z pestek moreli 60 kapsułek
 

Cena: 24,69 PLN

Opis słownikowy

Producent EKAMEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościB-17 ekstrakt z pestek moreli 60 kapsułek EKAMEDICAEKAMEDICA B-17 - to suplement diety zawierający w swoim składzie
ekstrakt z pestek moreli.Morela pospolita to gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych. Pochodzi z Azji, w stanie
dzikim występuje od Chin poprzez całą Azję. Jest uprawiany w wielu krajach świata (od ponad 4000 lat), również w Polsce. Jej łacińska
nazwa pochodzi od nazwy kraju gdzie jest ona szczególnie ceniona czyli Armenii (Prunus armeniaca L.). Jej barwa – morelowa - jest
trzecim kolorem na fladze ormiańskiej. Jest to smaczny owoc z twardą pestką w środku. Z kolei w pestce znajdziemy nasiona, z których
tłoczy się olej o delikatnym, przyjemnym smaku przypominającym migdały.Ekstrakt z pestek moreli zawiera amigdalinę zwaną
potocznie „witaminą B17” lub letrilem. Nad amigdaliną prace naukowe prowadził już w latach 20. XX wieku dr Ernst Theodore Krebs, Sr.
Ponadto ekstrakt z pestek moreli zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy: A, B i E oraz składniki mineralne.Taka kompozycja
składników ma korzystny wpływ na nasz system odpornościowy.Nazwa: B-17 – suplement dietyZalecane spożycie1 kapsułka dziennie
po posiłku.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.WażnePrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na którykolwiek ze
składników produktu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.SkładnikiEkstrakt z pestek moreli (Prunus
armeniaca L.); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; żelatyna*, barwnik: dwutlenek tytanu**składniki otoczki kapsułki1 kapsułka zawiera: ekstrakt z pestek
moreli w ilości 22,8 mg standaryzowany na zawartość amigdaliny 1% (co stanowi 0,228 mg amigdaliny w 1 kapsułce)Preparat nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.ProducentJaRo-Pol / EkaMedicaUl. Przemysłowa 48/143-340
Kozytel.:+48 33 814 40 34
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