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NOVOCARDIA 40 kapsułek serce, cholesterol, kwasy
omega-3
 

Cena: 13,65 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisNOVOCARDIA 40 kapsułekGratulujemy! Novocardia to dobry wybór. Dzięki niemu dołączyłeś(aś) do grona osób, którym zdrowie
serca … leży na sercu.Serce to podstawa. Dzięki jego zdrowiu i sile, cieszysz się wspólnymi chwilami z bliskimi, rodziną, dziećmi, a może
już wnukami. Pracujesz, rozwijasz pasje, podróżujesz, poznajesz nowych ludzi, pielęgnujesz stare przyjaźnie.Cokolwiek robisz, czy jesteś
sam czy w gronie najbliższych, uprawiasz działkę, bawisz się z wnukami, jedziesz na rowerze, czy idziesz z psem na spacer – Twoje
serce ciągle pracuje.Dbaj o nie codziennie. Z Novocardią robisz to:prosto, komfortowo, a przede wszystkim skutecznie.Zapewne
zastanawiasz się dlaczego kwasy omega-3 (EPA i DHA) zawarte w Novocardii są tak ważne dla Twojego zdrowia. Warto, abyś
wiedział(a), że nasz organizm nie ma zdolności ich wytwarzania, a więc muszą być one dostarczane z diety. Kwasy omega-3 (EPA i DHA)
korzystnie wpływają na pracę Twojego serca1. Regularne spożywanie kwasów omega-3 (EPA i DHA) jest zalecane przy diecie bogatej w
tłuszcze zwierzęce.Kto spośród nas nie powinien pomyśleć o suplementacji diety Novocardią? Każdy, kto chce aktywnie dbać o zdrowie
i siłę swojego serca i układu krążenia, wspomóc je w prawidłowym funkcjonowaniu.Przecież wiesz, że Twoje zdrowe i silne serce, jest
potrzebne nie tylko Tobie, lecz także Twoim najbliższym.Będziemy zaszczyceni jeśli polecisz Novocardię swoim najbliższym.Z całego
serca życzymy Ci zdrowia i wielu szczęśliwych chwil w życiu.Sposób użyciadoustnie, 1-3 kapsułki dziennie, o dowolnej porze dnia.
Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku.Skład(na 1 kapsułkę): olej rybi (składnik pochodzący z ryb) – 1000 mg (w tym 180
mg EPA, 120 mg DHA), żelatyna (otoczka kapsułki, substancja pomocnicza), glicerol (nośnik, substancja dodatkowa), witamina E (jako
octan DL-alfa-tokoferylu, co stanowi ekwiwalent 2,3 mg alfa-tokoferolu) – 3,4 mg, tlenki żelaza (barwnik substancja dodatkowa), macerat
z czosnku standaryzowany na zawartość allicyny – 1,34 mg, witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) – 0,67 mg, kwas foliowy
(jako kwas pteroilomonoglutaminowy) – 67 μg, witamina B12 (jako cyjanokobalamina) – 0,35 μg.
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