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PURITAN'S PRIDE Czosnek bezzapachowy 1000 mg 100
kapsułek
 

Cena: 26,29 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Czosnek bezzapachowy 1000 mg 100 kapsułekCzosnek bezzapachowy - wzmocnij odporność
organizmuCzosnek bezzapachowy - jest to niezwykle skuteczny suplement diety, zawierający najwyższej jakości wysoko
skoncentrowany ekstrakt czosnku, o potwierdzonej zawartości najważniejszych substancji bioaktywnych czosnku - w tym szczególnie
ważnej dla organizmu allicyny. Według badań naukowych czosnek wykazuje szereg korzystnych dla zdrowia właściwości: pomaga
wzmocnić i utrzymać naturalną odporność organizmu oraz korzystnie wpływa na zdrowie układu oddechowego. Dodatkowo czosnek
bezzapachowy wspomaga oczyszczanie organizmu ze szkodliwych wolnych rodników. Co ważne pomaga również utrzymać dobrą
kondycję układu krwionośnego i zdrowe serce.Czosnek w kapsułkach - stare rozwiązanie w nowym wydaniuCzosnek jako lekarstwo
towarzyszy nam właściwie od tysięcy lat. Od wieków ludzkość znała jego doskonałe właściwości lecznicze. Był tak ważny, że
przypisywano mu nawet magiczne właściwości.Przyczynia się do zwiększenia odporności organizmu.Wspiera utrzymanie równowagi
bakteryjnej układu pokarmowego oraz do obrony przed szkodliwymi mikroorganizmami (bakterie, grzyby).Wspomaga oczyszczenie
organizmu z wolnych rodników.Wpływa na właściwe funkcjonowanie serca i układu krążenia.Pomaga utrzymać prawidłowy poziom
cholesterolu i lipidów we krwi.Zalecane spożycieStosować jedną (1) kapsułkę do dwóch razy dziennie, najlepiej podczas
posiłku.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła.
Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.SkładnikiSkładniki: Czosnek bezzapachowy, olej sojowy,
żelatyna, gliceryna.Produkt nie zawiera: Sztucznych Barwników, Aromatów, Słodzików, Konserwantów, Cukru, Skrobi, Mleka, Laktozy,
Glutenu, Pszenicy, Drożdży, Sodu.1 Kapsułka % RWSCzosnek Bezzapachowy Ekstrakt (Allium sativum)(Ekstrakt 100:1, równowartość
1000 mg (1 g) świeżej bulwy czosnku) 10 mg ** Referencyjna wartość spożycia nieustalonaProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska
31/10156-400 Oleśnica
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