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Mumio Shilajit, 60 kapsułek
 

Cena: 20,07 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Preparat stymulujący syntezę wapnia w układzie kostnym
Mumio Shilajit to suplement diety, posiadający zdolność stymulowania komórek do syntetyzowania związków wapnia w układzie
kostnym dzięki czemu wpływa korzystnie na zdrowe kości. Mumio Shilajit jest oryginalnym wytworem przyrody, powstałym przez
odkładanie się nacieków skalnych w himalajskich jaskiniach. Wpływa niezwykle dobroczynnie na układ kostny oraz ogólnie
wzmacniająco na cały organizm. Docenią go osoby po przebytych urazach, osoby starsze, jak również przemęczone, osłabione i
wyczerpane.

Składniki:

mumio (shilajit) w proszku – wyciąg, żelatyna (składnik otoczki kapsułki), maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych).
Zalecana porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera:
Mumio (shilajit) wyciąg: 200 mg (w tym nie mniej niż 40 mg kwasu fulwowego)
Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera:
Mumio (shilajit) wyciąg: 400 mg (w tym nie mniej niż 80 mg kwasu fulwowego)

Sposób użycia:

1 lub 2 kapsułki dziennie, popić szklanką wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Uwaga:

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego
składników. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
Pamiętaj, że zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie
dobrej kondycji.

Przechowywanie:

Przechowywać Mumio Shilajit w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.

 Producent:

NordFarm Spółka z o.o.
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