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PURITAN'S PRIDE Żeń-szeń Complex 75 kapsułek
 

Cena: 33,75 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Żeń-szeń Complex 75 kapsułekWspiera układ odpornościowyKorzystnie wpływa na libidoMa pozytywny
wpływ na przemianę materii i oczyszczanie organizmuBierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegoŻeń-szeń
Complex - kompozycja trzech gatunków żeń-szeniaSuplement diety Żeń-szeń Complex to unikalna kompozycja najwyższej jakości
wyciągów z trzech gatunków żeń-szenia chińskiego, amerykańskiego oraz czerwonego, wzbogacony o koncentrat mleczka pszczelego
oraz witaminę B12. Żeń-szeń w kapsułkachPuritan's Pride nie zawiera żadnych sztucznych barwników, aromatów, słodzików czy
konserwantów. Przyjmowanie preparatu z ekstraktem z żeń-szenia pomoże wzmocnić organizm, poprawić wydajność oraz zniwelować
uczucie zmęczenia.Żeń-szeń w kapsułkach - wspiera układ nerwowy i odpornościowyDobroczynne ekstrakty z żeń-szenia sprawiają, że
Żeń-szeń w kapsułkach jest zalecany zwłaszcza dla osób o obniżonej odporności. Żeń-szeń wspiera funkcjonowanie układu
immunologicznego, pozytywnie oddziałuje na pamięć, mocne serce, sprawność seksualną kobiet i mężczyzn. Preparaty z żeń-szeniem
zawierają ginsenozydy wpływające na zwiększenie zdolności hemoglobiny do przyłączania tlenu, czyli bezpośrednio na dotlenienie
organów wewnętrznych naszego organizmu.Preparaty z żeń-szeniem - dla utrzymania sprawności fizycznej i umysłowejPreparaty z żeń-
szeniem Puritan's Pride przeznaczone są dla osób dążących do utrzymania dobrej kondycji fizycznej oraz umysłowej. Zawarte w Żeń-
szeń Complex koncentrat mleczka pszczelego wspomaga regenerację organizmu, korzystnie wpływa na metabolizm i pozbywanie się
toksyn z organizmu. Z kolei witamina B12 koi nerwy, pozytywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i dobre
samopoczucie, podnosi odporność na stres, zapobiega anemii i poprawia apetyt.Zalecane spożycieStosować dwie (2) kapsułki dziennie,
najlepiej podczas posiłku.WażneUWAGA: Nie 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.SkładnikiCyjanokobalamina
(witamina B12), ekstrakt z żeń-szenia właściwego (Panax ginseng), ekstrakt z żeń-szenia pięciolistnego (Panax quinquefolius), ekstrakt
żeń-szenia czerwonego (Panax ginseng), koncentrat mleczka pszczelego, substancja wypełniająca - mączka ryżowa; otoczka kapsułki -
żelatyna; substancje przeciwzbrylające - krzemionka, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.2 Kapsułki % RWSWitamina B12
(Cyjanokobalamina) 30 mcg 1200 %Ekstrakt z Żeń-szenia właściwego

(Panax ginseng)(korzeń)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/puritan-s-pride-zen-szen-complex-75-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

(Standaryzowany do zawartości 2% ginsenozydów, 6 mg) m300 mg *Ekstrakt z Żeń-szenia pięciolistnego

(Panax quinquefolius)(korzeń)

(Standaryzowany do zawartości 5%, ginsenozydów, 2.5 mg) m300 mg *Ekstrakt z Żeń-szenia czerwonego

(Panax ginseng)(korzeń)

(Standaryzowany do zawartości 2%, ginsenozydów, 1 mg) m50 mg *

Koncentrat mleczka pszczelego 2 mg *

% RWS - Referencyjna wartość spożycia* Referencyjna wartość spożycia nieustalonaProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska
31/10156-400 Oleśnica
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