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Humana Piulatte, proszek, 5g x 14 saszetek
 

Cena: 42,39 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 sasz.a 5g

Postać prosz.

Producent HUMANA POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Piùlatte®
suplement diety dla kobiet karmiących piersią
70 g (14x5 g)

Piùlatte to wyjątkowy suplement diety, który dedykowany jest kobietom karmiącym piersią. W swoim składzie posiada unikalne
połączenie LACTA-PLUS-COMPLEX, które składa się z opatentowanej cząsteczki SILITIDIL® oraz niezbędnych w okresie karmienia
piersią witamin B12 oraz D3. SILITIDIL® to wynik wieloletnich badań, dzięki którym stworzone zostało połączenie Sylimaryny z
Ostropestu plamistego oraz Fosfatydyloseryny (fosfolipidu), dzięki któremu znacznie wzmożona jest biodostępność dobroczynnej
Sylimaryny. LACTA-PLUS-COMPLEX to również wsparcie dla utrzymania zdrowych kości w okresie karmienia piersią, dzięki zawartości
witaminy D3 oraz zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, które zapewnia obecność w składzie witaminy B12.
Wygodna forma spożycia, dzięki saszetce z proszkiem do rozpuszczenia w dowolnie wybranym przez Mamę napoju (w ilości 150-200
ml), sprawia że przyjęcie suplementu jest niezmiernie łatwe, a z uwagi na delikatnie owocowy smak również przyjemne. Stosowanie 1
saszetki dziennie, zgodnie z zaleceniami, pozwala na 14-dniową kurację z jednym opakowaniem.
W składzie nie znajdziemy glutenu, dzięki czemu osoby, które mają problem z jego tolerancją, mogą spokojnie sięgnąć po Piùlatte, jako
suplement diety dla kobiet karmiących piersią.

SKŁADNIKI:

Cukier, 2,6% ekstrakt z ostropestu plamistego; 2,6% fosfatydyloseryna; emulgator: lecytyna sojowa; kwas: kwas cytrynowy; aromat;
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina B12; witamina D3.
Produkt nie zawiera glutenu.

DAWKOWANIE:

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

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/humana-piulatte-proszek-5g-x-14-saszetek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

Należy stosować 1 saszetkę dziennie. Przyjmować między posiłkami (1 godzinę przed lub po posiłku). Zawartość saszetki wsypać do
150-200 ml wody lub innego płynu, zamieszać łyżeczką i wypić.

WAŻNE INFORMACJE:

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Data
przydatności odnosi się do produktu oryginalnie zamkniętego i właściwie przechowywanego.

PRODUCENT:

INPHARMA S.p.A.
via E. Mattei snc
27022 Casorate Primo (PV) – Italy

DYSTRYBUTOR:

Humana Poland Sp. z o.o.
Plac Konesera 6, lok. B3
03-736 Warszawa
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