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NOW Candida support plus 180kaps
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Candida support plus:

zdrowie jelit
nowa ulepszona formuła
produkt wegetariański / wegański
z Pau D’Arco, olejem oregano, kompleksem orzecha oraz kwasem kaprylowym

NOW® Candida Support stanowi unikalną formułę, opracowaną dla wsparcia pracy układu jelitowego, składającą się z tradycyjnych
składników botanicznych oraz kwasu kaprylowego i biotyny. Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Zawartość tujonu w dziennej porcji produktu na poziomie wielokrotnie niższym niż 6 mg.

Wartość odżywcza................................................Zalecana do spożycia dzienna porcja (% RWS): 2 kapsułki
Kwas kaprylowy.............................................................................627,8 mg (†)................................................
Naowocnia orzecha szarego (Juglans Cinerera)...........................300 mg (†)..................................................
Kora tabebui (Pau D’Arco) (La pacho) (Tabebuia Impetiginosa)....300 mg (†)..................................................
Ziele oregano (Origanum vulgare).................................................200 mg (†)...................................................
Cebula czosnku (Allium sativum)....................................................10 mg (†)....................................................
Liść oliwki europejskiej (Olea europea)...........................................10 mg (†)....................................................
Czepota puszysta (Cat’s claw) (Uncaria tomentosa).......................10 mg (†)....................................................
Bylica piołun (Artemisia absinthium)................................................10 mg (†)....................................................
D-Biotyna..................................................................................2358 μg (4716 %)..............................................

RWS – referencyjna wartość spożycia
† – RWS nie zostało określone

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

 
Składniki:
Kwas kaprylowy, naowocnia orzecha szarego (Juglans Cinerera Pericarpium) proszek, kora tabebui (Tabebuia impetiginosa) proszek;
olejek z ziela oregano (Origanum vulgare) forma sproszkowana; sproszkowana cebula czosnku (Allium sativum) proszek; liść oliwki
europejskiej (Olea europea) proszek, łodyga czepoty puszystej (koci pazur) (Uncaria tomentosa) proszek, ziele bylicy piołun (Artemisia
absinthium) proszek, materiał kapsułki: celuloza; nośnik: krzemionka bezpostaciowa subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kw.
tłuszczowych, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; D- biotyna.

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków. Zawiera orzechy drzew.
Produkt wytworzony w standardzie GMP. NOW Foods dla najwyższej satysfakcji swoich klientów stosuje surowce jakości
farmakopealnej. Dostawcy naszych surowców są regularnie kontrolowani.

Zawartość: 180 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 2 kapsułki
Opakowanie starcza na: 90 dni
Masa netto: 175 g

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