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Karczoch EkaMedica kaps. 60 kaps.
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent JARO-POL EKAMEDICA, KOZY

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Karczoch (60 kaps.) EkaMedica

Najbardziej cenioną substancją zawartą w karczoch jest cynaryna. Związek ten został przebadany przez współczesną medycynę
akademicką. Jest on znany ze zdolności do obniżania „złego” cholesterolu. Wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu
trójglicerydów we krwi. W jego składzie znajdziemy również: kwas jabłkowy i mlekowy, flawonoidy, sterole i garbniki, a także witaminy z
grupy B oraz witaminę A.

Składniki:
Ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus), w tym cynaryna, błonnik akacjowy, HPMC - organiczna pochodna celulozy*
*składniki otoczki kapsułki

Zawartość składników roślinnych:
Ekstrakt z liści karczocha 20:1 standaryzowany na zawartość cynaryny 10%:
1 kapsułka - 200 mg, w tym cynaryna: 1 kapsułka - 20 mg.

Masa netto: 28,9 g (60 kapsułek).

Do wyprodukowania 200 mg ekstraktu z liści karczocha użyto aż 4 000 mg liści karczocha.

Zalecana porcja do spożycia:
1 kapsułka dziennie, po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Przechowywanie:
Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Odpowiedni dla wegan i wegetarian.

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.

Producent:
Jaropol
EkaMedica
Adres: Bielska 78 a,
43-340 Kozy
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