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HEALTH LABS CARE HarmonyMe 120 kapsułek
 

Cena: 158,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent HEALTH LABS CARE SP. Z. O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHEALTH LABS CARE HarmonyMe 120 kapsułekDla wsparcia równowagi hormonalnejwspieraj regulację gospodarki
hormonalnej, również przy objawach PMS, PCOS, endometriozie czy hiperandrogenizmiezadbaj o regularny cykl miesiączkowyutrzymaj
płodność i prawidłowe funkcje rozrodczeUNIKALNA FORMUŁASuplement diety HarmonyMe to komplementarna i wielokierunkowa
formuła złożona z ekstraktów roślinnych z pochrzynu, żeń-szenia koreańskiego, boczni piłkowanej, berberyny, a także NAC, indolo 3
karbinolu oraz składników mineralnych i witamin z grupy B, które wspierają równowagę hormonalną kobiet.SYNERGIA
SKŁADNIKÓWSuplement diety HarmonyMe to formuła zawarta w dwóch słoiczkach, Morning i Day, o różnym składzie, aby zachować
synergię działania poszczególnych składników.INDOLO-3-KARBINOLTo silny antyoksydant, który wpływa na metabolizm estrogenów –
łagodzi ich działanie i przyczynia się do zmniejszenia przewagi estrogenowej. Wspiera także usuwanie estrogenów i androgenów z
organizmu.AUTORSKA RECEPTURASkład suplementu diety HarmonyMe opracowaliśmy z udziałem doświadczonych specjalistów
żywienia. Dzięki ich wiedzy i pasji powstały suplementy, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających kobiet.CZYSTY SKŁADW
suplemencie diety HarmonyMe nie znajdziesz zbędnych wypełniaczy, konserwantów i barwników. Czysty skład pozbawiony
zanieczyszczeń potwierdzają badania produktów przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium J.S. Hamilton
Poland.Zalecane spożycieHARMONYME MORNING2 kapsułki dziennie— rano po posiłkuHARMONYME DAY2 kapsułki dziennie— w
ciągu dnia po posiłkuWażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.SkładnikiHarmonyMe Morning:Ekstrakt z kłącza pochrzynu
włochatego - Wild Yam (Dioscorea villosa L. Rhizome) DER 10:1, N‑acetylo L‑cysteina, ekstrakt z korzeni żeń-szenia koreańskiego (Panax
ginseng C.A. Meyer) DER 4:1, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, indolo‑3-karbinol, pirydoksalo‑5-fosforan
(witamina B6), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, D‑pantotenian wapnia (kwas pantotenowy).HarmonyMe Day:Ekstrakt z
liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) standaryzowany na 98% polifenoli, 80% katechin, 50% galusanu epigallokatechiny -
EGCG DER 20:1, chlorowodorek berberyny, ekstrakt z owoców Saw Palmetto- boczni piłkowanej (Serenoa repens (W.Bartram) Small)
DER 10:1, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, kwas alfa‑liponowy, pikolinian cynku (cynk), substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, pikolinian chromu (chrom).ProducentHealth Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. k. ul. Sienkiewicza 81/3/200 15‑003 Białystok.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/health-labs-care-harmonyme-120-kapsulek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

