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Herbal Monasterium Pokrzywa, 500ml
 

Cena: 14,79 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent HERBAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Herbal Monasterium Pokrzywa 500 ml
suplement diety
Urtica dioica

Sok z pokrzywy z witaminą C jest wytwarzany ze starannie wyselekcjonowanych ziół. Pokrzywa korzystnie wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie dróg moczowych, pęcherza i nerek. Wspomaga układ kostno-stawowy: wzmacnia kości, zwiększa mobilność i
elastyczność stawów, mięśni i ścięgien. Wspomaga zdrowie serca i układu krążenia. Wzmacnia paznokcie i włosy oraz wpływa na
zdrowy wygląd skóry. Korzystnie wpływa na siły witalne i ożywienie organizmu oraz wspiera układ odpornościowy. Witamina C poprawia
funkcjonowanie układu odpornościowego i zmniejsza zmęczenie. Dzięki płynnej formie preparat ma szybki początek działania. Nie
zawiera konserwantów, sztucznych barwników, substancji słodzących i cukru.

Składniki:

100% z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), kwas L-askorbinowy (źródło witaminy C), regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Warunki przechowywania:

przechowywać szczelnie zamknięty, w temperaturze pokojowej, nie przekraczającej 25ºC, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 21 dni. Produkt
pasteryzowany.

Zalecane spożycie:

25 ml dwa razy dziennie (50 ml na dobę - 5 łyżek). Produkt gotowy do bezpośredniego spożycia. Płynna postać ułatwia wchłanianie.
Może wytrącić się naturalny osad. Przed użyciem wstrząsnąć. Ze względu na zawartość naturalnych składników – kolor, zapach i smak
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poszczególnych partii mogą się różnić. Nie ma to żadnego wpływu na jakość i działanie produktu.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu. Suplement diety
nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży i karmiące piersią decyzję o stosowaniu
powinny skonsultować z lekarzem. Pamiętaj, że zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia zapewniają prawidłowe
funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrej kondycji.

Adres rejestrowy producenta:

Herbal Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

Biuro handlowe:
Herbal Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 2, 32-005 Niepołomice
tel. 12 356 56 44
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

