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NOW Boswelia serrata extract 0,5 g 90 kaps
 

Cena: 75,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Boswellia Extract 500 mg:

Ekstrakt standaryzowany z kadzidłowca (Boswellia serrata)
Boswellia Extract 500 mg marki NOW® jest standaryzowanym wyciągiem z żywicznej substancji pozyskanej z kadzidłowca (Boswellia
serrata). Naukowe badania wykazały, że bioaktywne składniki kadzidłowca – kwasy bosweliowe – mają wpływ na kluczowe enzymy
uczestniczące w utrzymaniu zdrowia tkanek. Dzięki takiego rodzaju mechanizmom kadzidłowiec może w naturalny sposób wpłynąć na
wzmocnienie zrównoważonej reakcji systemu immunologicznego na typowy wewnętrzny stres metaboliczny, a także na wyczerpanie
całodziennym wysiłkiem. Kadzidłowiec pomaga utrzymać zdrowe i sprawne stawy; prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Wspiera
pracę serca, pracę umysłową, zdrowie płuc, zdrowie układu żołądkowo-jelitowego i prawidłowy stan jego wyściółki.

Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są
regularnie kontrolowani.

Zawartość składników fizjologicznie....................................Zalecana do spożycia dzienna porcja: 1 kapsułka....................%RWS.......
czynnych w dziennej porcji:

Ekstrakt z kadzidłowca (Boswellia serrata) (gumożywica)
(min. 65% kwasów organicznych, w tym kwas bosweliowy).........................500 mg...................................................................†............

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
† – RWS nie zostało określone

Składniki:
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca (DER 2,7:1, 65% kwasów bosweliowych); olej MCT z oleju kokosowego (trójglicerydy kwasów
tłuszczowych średniołańcuchowych z ziaren palmowych); materiał kapsułki: żelatyna; rozpuszczalnik: glicerol, woda; subst.
zagęszczająca: nasiona szarańczynu strąkowego (karob) – proszek; subst. emulgująca: lecytyna słonecznikowa (bez GMO); stabilizator:
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 wosk pszczeli.

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków. Wyprodukowano w
zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych preparatów zawierające te
alergeny.

Zawartość: 90 kapsułek żelowych
Dzienne spożycie: 1 kapsułka
Opakowanie starcza na: 90 dni
Masa netto: 155 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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