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NOW Dandelion Root (Mniszek lekarski) 100k
 

Cena: 29,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Dandelion – Mniszek lekarski – ekstrakt 500 mg:

Suplement diety Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) jest rośliną powszechnie występująca w dużych ilościach we wszystkich
strefach klimatycznych na Półkuli Północnej. Mniszek lekarski jest uważany przez wielu za uciążliwy i niepożyteczny chwast, jednak
korzeń mniszka jest źródłem wielu cennych naturalnych substancji, takich jak karotenoidy, kwasy tłuszczowe, flawonoidy oraz
fitosterole.

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, np.: Najlepszy Producent Roku Witamin w USA w latach 2003-2008.
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:
Wartość odżywcza......................................................2 kapsułki......................% realizacji dziennego zapotrzebowania RWS
Kalorie.........................................................................4kcal/17kJ.................................................†.............................................
Węglowodany....................................................................<1 g......................................................†.............................................
Korzeń mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale).......1000 mg...............................................†.............................................

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone

Składniki:
Mniszek lekarski organiczny (Taraxacum officinale), celuloza (kapsułka), roślinny kwas stearynowy – subst. wypełniająca, krzemionka –
subst. przeciwzbrylająca.
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 Informacja alergiczna:
Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, soi, mleka, jaj, skorupiaków ani żadnych środków konserwujących.

Zawartość: 100 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 2 kapsułki 2-3 razy dziennie
Opakowanie starcza na: BD
Masa netto: 100 g

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