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GINSENG 500 PLUS płyn 10 fiolek po 10 ml
 

Cena: 36,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 fiol.a 10ml

Postać płyn

Producent GINSENG POLAND

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Ginseng radix extractum spissum

Opis produktu
 

WłaściwościGINSENG 500 Plus płyn 10 fiolek x 10 mlGinseng 500 Plus suplement diety to połączenie wysokiej jakości oryginalnego
chińskiego żeń-szenia, mleczka pszczele, miodu, cytryńca chińskiego i zielonej herbaty.Korzeń żeń-szenia stosowany jest od tysięcy lat
w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej w problemach z koncentracją, witalnością i sprawnością intelektualną.Ginseng 500 Plus zawiera
oryginalny chiński Panax Ginseng połączony z łatwo przyswajalnym miodem i mleczkiem pszczelim, Cytryniec chiński oraz zieloną
herbatę. Ginseng 500 Plus stanowi doskonałe uzupełnienie codziennej diety.WskazaniaGinseng 500 Plus Żeń-szeń & Schisandra &
Zielona herbata & Mleczko pszczele & Miód suplement diety dla osób dorosłych wspomagająco w okresach osłabionej odporności,
wyczerpania, intensywnych wysiłków fizycznych i stresu, w trakcie rekonwalescencji.Zalecane spożycieJedna fiolka raz dziennie,
najlepiej przed pierwszym posiłkiem. Przed użyciem wstrząsnąć i rozcieńczyć w niewielkiej ilości letniej wody (np. 1:1). Uwaga: mogące
powstać lekkie zmętnienie oraz nieznaczny osad są naturalnym zjawiskiem w produktach roślinnych.WażneNie zaleca się stosowania u
osób z nadciśnieniem tętniczym, uczulonych na którykolwiek ze składników.Ginseng 500 Plus zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania
u kobiet w ciąży, karmiących oraz u dzieci (0,6 mg/10ml).Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Składniki  Skład 1 fiolka 10 ml / porcja dziennaMiód 3000 mgMleczko pszczele 100 mgSchisandra chinensis owoc / Cytryniec chiński,suchy ekstrakt 1:10 40 mg / ekwiwalent 400 mg sproszkowanych owocówCytryńca chińskiegoThea sinensis liście / Zielona herbata liście,suchy ekstrakt 1:5 (kofeina – katechiny 1 mg) 20 mg / ekwiwalent 100 mg sproszkowanych liściZielonej HerbatyPanax ginseng C.A. Meyer, korzeń, suchyekstrakt 1:50 10 mg / ekwiwalent 500 mg sproszkowanego korzeniażeń-szenia, w tym ginsenozydy 80% / 8 mgSkładniki: miód, mleczko pszczele, Schisandra chinensis ekstrakt, zielona herbata ekstrakt, Panax ginseng ekstrakt, substancja konserwującasorbinian potasu, woda.

Wyprodukowano w UE dla Ginseng PolandProducentGinseng Poland Spółka Jawna - Mirosława Jarecka i Wspólnicyul. Złota 45a62-800
Kalisz
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/ginseng-500-plus-plyn-10-fiolek-po-10-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

