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NOW Cat's Claw (Koci pazur) 100kaps.
 

Cena: 27,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Cat’s Claw 500 mg:

wsparcie układu immunologicznego
„Cat’s claw” jest naturalnym wyciągiem z najwyższej jakości wewnętrznej kory rośliny Uncaria tomentosa – fascynującego odkrycia w
dziedzinie ziół z peruwiańskich lasów tropikalnych. Wyciągi z Kociego Pazura (Uncaria Tomentosa) wykazują silne działanie
zwiększające ogólną odporność organizmu poprzez pobudzenie procesu fagocytozy.

Firma NOW Foods w prowadzonej od 1968 roku działalności każdym dniem zapracowała sobie na miano najbardziej renomowanego
producenta branży w USA. Potwierdzają to liczne tytuły i nagrody, przyznawane każdego roku w USA, np: Zwycięzca 2013 Vity Awards,
Zwycięzca Essentials Awards 2013, Zwycięzca Natural Choice Award 2013, Zwycięzca Best of Natural Beauty 2013. NOW Foods mając
na celu najwyższą satysfakcję swoich klientów produkuje z surowców tylko najwyższej dostępnej, farmaceutycznej klasy. Dla
zapewnienia bezwzględnej jakości podstawowych składników każdy z naszych dostawców jest przez nas kontrolowany w
nieregularnych audytach. NOW Foods robi wszystko co możliwe aby najwyższa jakość produktów mogła być zaoferowana klientom w
cenie na którą mogą sobie pozwolić. Produkt został wytworzony zgodnie ze standardami GMP.

SKŁAD:
Zawartość składników fizjologicznie................Zalecana dzienna porcja do spożycia: 6 kapsułek...................%RWS
czynnych w dziennej porcji:
Cat’Claw (Uncaria Tomentosa),
sproszkowana kora wewnętrzna..............................................3000 mg...............................................................†......

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

Składniki:
Sproszkowana czepota puszysta (Uncaria tomentosa) (Koci Pazur), celuloza (kapsułka), roślinny kwas stearynowy – subst.
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 wypełniająca.

Informacja alergiczna:
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków i orzechów drzewnych.

Zawartość: 250 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 1-2 kapsułek 2-3 razy dziennie
Opakowanie starcza na: BD
Masa netto: 230 g

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