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SOLHERBS Czarnuszka Allersol 60 kapsułek
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLHERBS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSOLHERBS Czarnuszka Allersol 60 kapsułekEkstrakt z czarnuszki zawarty w Czarnuszka Allersol SOLHERBS działa
mobilizująco na układ odpornościowy, dzięki czemu organizm staje się mniej podatny na grypę i przeziębienie, sprawdza się również w
leczeniu przewlekłych nieżytów nosa. Czarnuszka przyczynia się także do obniżenia ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi.Pachnotka
zwyczajna na dolegliwości alergiczneEkstrakt z pachnotki zwyczajnej zawarty w Czarnuszka Allersol SOLHERBS stanowi doskonałe
wzbogacenie właściwości ekstraktu z czarnuszki. Pachnotka zwyczajna ma właściwości przeciwalergiczne, przeciwzapalne,
przeciwwirusowe i przeciwutleniające. Łagodzi dolegliwości alergiczne.Czarnuszka Allersol SOLHERBS to naturalny skład bez
wypełniaczy, konserwantów, barwników i aromatów. Forma kapsułki pozwoliła wyeliminować powszechne w tabletkach sztuczne
substancje takie jak stearynian magnezu, celulozę mikrokrystaliczną czy dwutlenek krzemu. Kapsułka z pullulanu wykonana jest z
naturalnego węglowodanu otrzymywanego w procesie fermentacji Aureobasidium pullulans.W odróżnieniu od kapsułek celulozowych
(które produkowane są w sposób syntetyczny) kapsułki pullulanowe są naturalne i bardziej szczelne - co gwarantuje jakość substancji
aktywnej znajdującej się wewnątrz kapsułki. Natomiast w odróżnieniu od kapsułek żelatynowych (produkowanych ze składników
zwierzęcych) są odpowiednie dla wegan i wegetarian. Zawarty w suplementach diety SOLHERBS kompleks inuWex® wspiera
wchłanianie składników aktywnych i stanowi naturalny prebiotyk - składnik pożywienia który nie ulega trawieniu, i działa stymulująco na
mikroflorę przewodu pokarmowego.DziałanieEkstrakt z czarnuszki zawarty w Czarnuszka Allersol SOLHERBS działa mobilizująco na
układ odpornościowy, dzięki czemu organizm staje się mniej podatny na grypę i przeziębienie, sprawdza się również w leczeniu
przewlekłych nieżytów nosa. Czarnuszka przyczynia się także do obniżenia ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi.Pachnotka zwyczajna
na dolegliwości alergiczneEkstrakt z pachnotki zwyczajnej zawarty w Czarnuszka Allersol SOLHERBS stanowi doskonałe wzbogacenie
właściwości ekstraktu z czarnuszki. Pachnotka zwyczajna ma właściwości przeciwalergiczne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe i
przeciwutleniające. Łagodzi dolegliwości alergiczne.Wszystkie suplementy diety SOLHERBS oferowane są w przyjaznym dla środowiska
opakowaniu opartym na szkle, aluminium i papierze z recyklingu. Wybierając suplementy diety SOLHERBS dbasz nie tylko o swoje
zdrowie ale także o środowiskoZalecane spożycie2 kapsułki 2-3 razy dziennieWażneNie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatuSkładnikiEkstrakt z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa), ekstrakt z liści pachnotki zwyczajnej
(Perilla frutescens britt), inulina z cykorii, pullulan (kapsułka), ekstrakt z ziela centurii pospolitej (Centaurium erythraea).Składniki 4
kapsułki / 6 kapsułekEkstrakt z czarnuszki siewnej 2000 mg / 3000 mgEkstrakt z pachnotki zwyczajnej 200 mg / 300 mgInnulina z
cykorii 40 mg / 60 mgEkstrakt z ziela centurii pospolitej 4 mg / 6 mgProducentSolherbs Szczepankiewicz Sp. J.Kamienica 4062-530
Kazimierz Biskupi
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