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Granat EkaMedica kaps. 60 kaps.
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent JARO-POL EKAMEDICA, KOZY

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Granat 60 kaps. Ekamedica

Opis produktu

Dobroczynne właściwości granatów były znane już starożytnym Sumerom. Na bliskim wschodzie uznawano go za szczególny owoc,
m.in. w judaizmie, gdzie miał on duże znaczenie obrzędowe. W wielu kulturach owoc ten był symbolem płodności, a kwiaty granatowca
symbolizowały miłość. Owoc granatowca był uważany w starożytnej Grecji za symbol wiecznej młodości i płodności.Granaty zawierają
cukier, białko, kwasy organiczne, żelazo, wapń, witaminę C. Granat jest jednym z niewielu owoców zawierających związki typu
estrogenowego.

Składniki:
sproszkowany ekstrakt z owoców granatu (Punica granatum L.); substancja wypełniająca:celuloza
mikrokrystaliczna;żelatyna*substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu*składniki otoczki.
Zawartość składników roślinnych: Ekstrakt z owoców granatu 10:11 kapsułka - 300mg

Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Preparat nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.Przechowywanie: Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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Opakowanie:
60 kapsułek

Producent:
KAMEDICA
ul. Bielska 78a
43-340 Kozy
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