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Labodiet Detox tabl. 60 tabl.
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać TABLETKI

Problem DETOKS

Producent LABODIET SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
LABODIET, Detox, 60 tabletek

Ziele fiołka trójbarwnego poprawia ogólny stan i wygląd skóry. Liść pokrzywy i korzeń mniszka wspomagają detoksykację przez
eliminację nadmiaru wody. Ziele czystka jest naturalnym antyosydantem dzięki czemu chroni komórki organizmu przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników i przyczynia się do wzmocnienia układu odpornościowego.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 2 tabletki 3 razy dziennie.

Składniki: ziele fiołka trójbarwnego, liść pokrzywy, korzeń mniszka, ziele czystka, substancja wiążąca (skrobia ziemniaczana), substancja
poślizgowa (koloidalny dwutlenek krzemu), substancja przeciwzbrylająca (stearynian magnezu).

6 tabletek zawiera: ziele fiołka trójbarwnego (Violae tricoloris herba) 600mg, liść pokrzywy (Urticae folium) 600mg, korzeń mniszka
(Taraxaci radix) 600mg, ziele czystka (Cisti herba) 600mg.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze do 25stopni Celsjusza, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Opakowanie:
60 tabletek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 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.

LABODIET sp. z o. o.
ul. Lubichowska 176 B
83-200 Starogard Gdański
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