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NOW Feverfew (Złocień maruna) 100kaps
 

Cena: 52,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Feverfew – Złocień maruna:

standaryzowany ekstrakt
0,5 – 0,7 % partenolidu
produkt odpowiedni dla wegetarian/wegan

Feverfew czyli złocień maruna to popularna roślina, spokrewniona ze słonecznikiem. Złocień maruna jest ziołem leczniczym znanym w
Europie od stuleci. Najnowsze brytyjskie badania naukowe potwierdziły niektóre z jego znanych, historycznych zastosowań. Ekstrakt
NOW® Feverfew jest standaryzowany do zawartości 1200 mcg partenolidu w kapsułce.

Firma NOW Foods w prowadzonej od 1968 roku działalności każdym dniem zapracowała sobie na miano najbardziej renomowanego
producenta branży w USA. Mając na celu satysfakcję swoich klientów produkuje z surowców tylko najwyższej, dostępnej
farmaceutycznej klasy. NOW Foods robi wszystko, aby najwyższa jakość produktów mogła być zaoferowana klientom w cenie, na którą
mogą sobie pozwolić. Produkt został wytworzony zgodnie ze standardami GMP.

SKŁAD:

Watrość odżywcza..............................1 kapsułka..........Zalecana do spożycia maksymalna dzienna porcja (%RWS): 2 kapsułki
Ekstrakt ze Złocienia Maruny
(Tancetum parthenium) (z liści)
(0,5 – 0,7% partenolidu)............................175 mg.......................................350 mg (†).................................................................
Złocień maruna
(Tancetum parthenium)
sproszkowany (z liści)...............................150 mg.......................................300 mg (†).................................................................
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 RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
(†) – RWS nie zostało określone

Składniki:
Ekstrakt ze złocienia maruny (z liści), złocień maruna sproszkowany, celuloza – otoczka kapsułki, celuloza sproszkowana, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (pochodzenia roślinnego) – subst. przeciwzbrylająca, krzemionka – subst. przeciwzbrylająca, kwas
stearynowy pochodzenia roślinnego (subst. wypełniająca).

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

Zawartość: 100 kapsułek
Dzienne spożycie: 2 kapsułki
Opakowanie starcza na: 50 dni
Masa netto: 110 g

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