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BEE PEARL skoncentrowany ekstrakt pierzgi pszczelej 30
kapsułek
 

Cena: 71,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Northern Treats

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościBee Pearl skoncentrowany ekstrakt pierzgi pszczelej 30 kapsułekPierzgę pszczelą, jak sama nazwa wskazuje, wytwarzają
pszczoły. Jest ona ich pożywieniem, zwłaszcza w czasie zimy. Pierzga jest bardzo ceniona w każdym zakątku świata, ze względu na
swoje cudowne właściwości nosi też miano Formuły Życia. Pierzga zawiera wiele witamin, makro i mikroelementów, kwasów
tłuszczowych Omega 3 oraz Omega 6, a także inne aktywne składniki, pochodzące prosto z natury.Bee Pearl to opracowany
laboratoryjnie i opatentowany ekstrakt pierzgi, gdzie został uzyskany efekt 20-krotnej koncentracji surowca oraz 5-krotnego
skoncentrowania składników aktywnych. Jest to produkt w 100% naturalny, który nie zawiera żadnych chemicznych dodatków czy
wypełniaczy - daje zmaksymalizowany efekt działania i skuteczność stosowania. Dodatkową jego zaletą jest to, że jest to jedyny tego
typu preparat zamknięty w wygodnych do stosowania kapsułkach.W procesie produkcji z 20 kilogramów pierzgi powstaje 1 kg ekstraktu,
który jest 5-krotnie bardziej skoncentrowany i silniejszy w działaniu niż sama pierzga.Preparat zawiera 22,5g liofilizowanego ekstraktu
pierzgi. Produkt bezglutenowy, nie zawiera drożdży. Może być używany przez dłuższy okres. Zawiera wyroby uzyskane z produktów
pszczelich.Opatentowana technologia w celu uzyskania liofilizowanego ekstraktu pierzgi: zgłoszenie patentowe RŁ: P-14-68. Pierzga,
która została wykorzystana w procesie produkcji liofilizowanego ekstraktu, została zebrana na terenie Łotwy.Zalecane spożycie1 - 2
(jedna do dwie) kapsułki dziennie podczas głównego posiłku lub bezpośrednio po nim, popijając szklanką wody.WażnePreparat nie jest
toksyczny. Jedynym stwierdzonym skutkiem ubocznymi przedawkowania suplementu może być przyspieszona perystaltyka jelit
(rozwolnienie). W przypadku alergików i uczuleniowców rozpoczęcie kuracji powinno odbywać się pod kontrolą lekarza. W okresie ciąży
lub podczas karmienia piersią, przed zastosowaniem tego produktu, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą! Produkt nie jest zalecany
do stosowania u dzieciSkładniki20:1 liofilizowany ekstrakt pierzgi APIS PANIS 700mg w kapsułce, Hypromeloza (celulozowa powłoka
kapsułkowa)Pojemność: 30 kapsułek (ekologiczne kapsułki z przetworzonej celulozy)ProducentKiin Pharma Łotwa
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