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SOLHERBS Czarny bez 60 kapsułek
 

Cena: 25,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLHERBS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSOLHERBS Czarny bez 60 kapsułekDlaczego warto wybrać Czarny bez SOLHERBS?Czarny bez 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.Czarny bez aby wzmocnić odpornośćCzarny bez jest źródłem wielu cennych
substancji prozdrowotnych o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych i antyoksydacyjnych.Ekstrakt z czarnego bzu
wspiera leczenie stanów zapalnych w organizmie oraz wspiera odporność, ułatwiając tym samym walkę z przeziębieniem i
infekcjami.Czarny bez ułatwia zwalczenie gorączki i pomaga w złagodzeniu kaszlu, a dodatkowo dzięki dużej ilości witamin i soli
mineralnych wzmocni organizm, który szybciej upora się z infekcją.Czarny bez działa lekko napotnie i wykrztuśnie. Napotne działanie
czarnego bzu ma znaczenie w leczeniu wszelkiego rodzaju infekcji i przeziębienia, szczególnie gdy towarzyszy im gorączka.Pektyny
obecne w owocach działają przeczyszczająco oraz przeciwbólowo, stosowane są w bolesnym miesiączkowaniu, leczeniu
migreny.Czarny bez czyli jak oczyścić organizm z toksynCzarny bez ma właściwości odtruwające i pomagające usuwać z organizmu
toksyny i szkodliwe produkty przemiany materii. Wykorzystuje się go w chorobach reumatycznych oraz skórnych. Stosowany jest
również w stanach zapalnych żołądka i jelit, a także jako pomocniczy środek przeciwbólowy w nerwobólach i rwie kulszowej.Ma
działanie wyszczuplające, pomagają kontrolować i utrzymywać właściwą wagę oraz smukłą sylwetkę u kobiet.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 spożycie3 kapsułki 4 razy
dziennieWażneNie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatuSkładnikiEkstrakt z owoców bzu czarnego
(Sambucus nigra L.) inulina z cykorii, pullulan (kapsułka), ekstrakt z ziela centurii pospolitej (Centaurium erythraea)

 Sk?adniki 3 kapsu?ki/12 kapsu?ek
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Ekstrakt z owoców bzu
czarnego

1170 mg/4680 mg

Innulina z cykorii 30 mg/120 mg

Ekstrakt z ziela centurii
pospolitej

3 mg/12 mg

ProducentSolherbs
Szczepankiewicz Sp. J.Kamienica 4062-530 Kazimierz Biskupi
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