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NOW Esiak Ojibwa herbal ekstr.450mg 90kaps
 

Cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Ojibwa – ekstrakt ziołowy:

zgodny z dietą wegetariańską i wegańską

NOW® Ojibwa Herbal Extract to skoncentrowana mieszanka wysokiej jakości, bezalkoholowych ekstraktów ziołowych 4:1,
przygotowana zgodnie z tradycyjną formułą Indian Ojibwa. Zawiera ekstrakt z korzenia łopianu większego (Arctium lappa Radix), ziela
szczawiu polnego (Rumex acetosella Herba), kory wiązu czerwonego (Ulmus rubra Cortex), korzenia rzewienia palczastego (Rheum
palmatum Radix). Łopian wspiera naturalną odporność organizmu. Pomaga utrzymać zdrową skórę, prawidłowy poziom glukozy we
krwi. Ułatwia trawienie, również trawienie tłuszczów. Rzewień wspiera regularne wypróżnianie i pracę układu jelitowego. Pomaga
utrzymać ruchomość i elastyczność stawów. Przyczynia się do łagodzenia objawów menopauzy i cyklu przedmiesiączkowego.

Produkt wytworzony w standardzie GMP. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce
jakości farmakopealnej, a ich dostawcy są regularnie kontrolowani.

SKŁAD:
Wartość odżywcza.........................................Zalecana do spożycia dzienna porcja (%RWS): 2 kapsułki

Unikalna mieszanka:...........................................................................900 mg (†)......................................

Łopian (Arctium lappa) (korzeń) (ekstrakt 4:1)
Szczaw polny (Rumex acetosella) (ziele) (ekstrakt 4:1)
Wiąz czerwony (Ulmus rubra) (kora) (ekstrakt 4:1)
Rabarbar dłoniasty (Rheum palmatum) (kłącze) (Ekstrakt 4:1)

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)

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

 (†) – RWS nie zostało określone

Składniki:
Łopian większy ekstrakt (DER 4:1); szczaw polny ekstrakt (DER 4:1); materiał kapsułki: estry celulozy; wiąz czerwony ekstrakt (DER 4:1);
rzewień palczasty ekstrakt (DER 4:1).

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

Zawartość: 90 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 2 kapsułki
Opakowanie starcza na: 45 dni
Masa netto: 50g

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