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NUTRILITE SAW PALMETTO 100 kapsułek
 

Cena: 265,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100

Postać Kapsułki

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościWyjątkowa formuła opracowana specjalnie z myślą o mężczyznach, to unikalna mieszanka wyciągów z palmy sabalowej i
korzenia pokrzywy.Wyciąg z palmy sabalowej ma pozytywny wpływ na samopoczucie mężczyzn oraz prawidłowe funkcjonowanie
układu moczowego i płciowego.Pokrzywa zwiększa poziom energii i witalności organizmu. Wspomaga również układ odpornościowy.
Specjalna formuła zawiera olej z pestek dyni oraz ekstrakt bioflawonoidów z pomarańczy.Zalecane spożycieMężczyźni po 45. roku
życia.Zalecane dawkowanie1 tabletka, trzy razy dziennie podczas posiłku.Dodatkowe radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie
zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneWyciąg z palmy sabalowej ma pozytywny wpływ na
samopoczucie mężczyzn oraz prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego i płciowego.Olej z pestek dyni (Cucurbita pepo) wspiera
prawidłowe działanie prostaty.Wyciąg z korzenia pokrzywy (Urtica dioica, U. urens) poprawia witalność i zwiększa poziom energii w
organizmie.Nie zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i konserwantów.Suplement produkowany w
USA.Składnikiolej z pestek dynii (Curcubita pepitas), żelatyna, wyciąg z palmy sabalowej (Serenoa repens), wyciąg z korzenia pokrzywy
(Urtica dioica, U.urens), substancja pochłaniająca wilgoć: (gliceryna), oliwa z oliwek extra virgin, substancja do stosowania na
powierzchnię (żółty wosk pszczeli), ekstrakt bioflawonoidów cytrusowych (Citrus sinensis), emulgator (lecytyna sojowa), barwnik
(karmel siarczynowy), mieszaniny naturalnych karotenoidów (Dunaliella salina).ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ DZIENNIE (3 KAPSUŁKI)olej z
pestek dyni 496 mgwyciąg z palmy sabalowej (Serenoa repens) 330 mgwyciąg z korzenia pokrzywy (Urtica dioica) 247 mgbioflawonoidy
cytrusowe 103 mgProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul.
Puławska 366a02-819 Warszawa
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