
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

NOW FOODS YUCCA 500 mg 100 kapsułek
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Właściwościbogate źródło saponinYucca od lat była używana do najróżniejszych celów przez Indian zamieszkujących Stany
Zjednoczone. Wyciąg z jukki zawiera liczne enzymy, saponiny, pochodnych stylbenu – resweratrole, chlorofil i antyoksydanty i inne
substancje czynne. Yucca jest wsparciem dla osób cierpiących na przewlekłe choroby jelita grubego.Produkt wytworzony w standardzie
GMP. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy
są regularnie kontrolowani.Zalecane spożycieDorośli: jako suplement diety przyjmować 2 kapsułki 1-2 razy dziennie podczas
posiłków.Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu
życia.WażnePrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym
opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.OstrzeżenieProdukt przeznaczony dla osób dorosłych. Spożywanie produktu jest
niewskazane w okresie ciąży i karmienia.UwagaUmieszczony wewnątrz pakiecik służy utrzymaniu świeżości produktu i jest niejadalny.
Należy przechowywać w słoiczku.W produkcie mogą wystąpić naturalne różnice koloru.Składniki

?elatyna (otoczka kapsu?ki), stearynian magnezu (pochodzenia ro?linnego –
subst. przeciwzbrylaj?ca) oraz kwas stearynowy (pochodzenia ro?linnego –
wype?niacz).

W procesie produkcji nie wykorzystano alergenów oraz sk?adników: pszenicy,
glutenu, jaj, ryb, soi, mleka, orzechów drzew, skorupiaków. Wyprodukowano w
zak?adzie stosuj?cym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym
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przetwarza si? sk?adniki innych preparatów zawieraj?ce te alergeny.

Warto?? od?ywcza Zalecana do spo?ycia

dzienna

porcja:1 kapsu?ka

% RWS

Jukka (Yucca
schidigera) (korze?)

500 mg †

* Procent dziennej warto?ci odpowiada diecie 2 000 kalorii.† – Dzienna warto??
nie zosta?a okre?lona.

ProducentProducent: NOW Food's, 395 S. Glen Ellyn Road, Bloomingdale, IL 60108, USA.Wyłączny dystrybutor w Polsce: PRO-NATURA
S.J., ul. Gen. Leopolda Okulickiego 133D, 71-040 Szczecin.
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