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neoFitoroid kaps. 50 kaps.
 

Cena: 39,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
NEOFITOROID KAPSUŁKI
Z Helydol
Z ruszczykiem kolczastym
dla funkcjonowania krążenia żylnego
Neofitoroid kapsułki cechuje obecność Helydol, liofilizowanego ekstraktu zawierającego flawonoidy i składającego się z oczyszczonej
frakcji lipofilowej specjalnie wyselekcjonowanej kocanki włoskiej, znanej ze swojego działania przeciwutleniającego.
Formuła została wzbogacona ruszczykiem kolczastym o szczególnym działaniu na funkcjonowanie krążenia żylnego, a także wąkrotką
azjatycką sprzyjającą zachowaniu prawidłowego mikrokrążenia.

Na linię NeoFitoroid składa się również NeoFitoroid bioMaść.

Sposób użycia
Zaleca się zażywanie 2 kapsułek dwa razy dziennie w pierwszym tygodniu, a następnie kontynuowanie stosowania , zażywając 1
kapsułkę dwa razy dziennie.

Ostrzeżenia do stosowania
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Zróżnicowany sposób odżywiania
i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
Składniki:
Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus) sproszkowany korzeń, żelatyna, wąkrotka azjatycka (Centella asiatica) sproszkowane liście,
wąkrotka azjatycka (Centella asiatica) liofilizowany wyciąg z liści, ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus) liofilizowany ekstrakt
z korzenia, kocanka włoska (Helichrysum italicum) liofilizowany ekstrakt
z kwiatostanu frakcja hydrofilowa, kocanka włoska (Helichrysum italicum) liofilizowany ekstrakt
z kwiatostanu frakcja lipofilowa (Helydol).
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Ilości w zalecanej porcji dziennej – 4 kapsułki:
Koncentrat całkowity z korzenia ruszczyka kolczastego
mianowany na zawartość ruskogeniny 3,4 %
1,04 g
35,36 mg
Koncentrat całkowity z liści wąkrotki azjatyckiej
mianowany na zawartość wszystkich pochodnych triterpenów w przeliczeniu na azjatykozyd 11,4%
480 mg
54,7 mg
Kwiatostan kocanki włoskiej frakcja lipofilowa (Helydol)
16 mg

Suplement diety
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