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NOW Oregano Oil 90kaps.
 

Cena: 52,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Oregano Oil kompleks:

min. 55% karwakrolu
kapsułki dojelitowe

NOW® Oregano Oil zawiera olejki eteryczne z lebiodki pospolitej (oregano) i dodatkowo imbiru oraz kopru włoskiego. Lebiodka pomaga
w prawidłowej pracy dróg żółciowych, ułatwia wytwarzanie i wydzielanie żółci, ułatwia trawienie. Koperek wspiera prawidłowe
wydzielanie gazów trawiennych i prawidłową pracę jelit. Imbir wspiera trawienie i prawidłową pracę układu jelitowego. Olejek z oregano
marki NOW® jest standaryzowany dla zapewnienia aby zawierał minimum 55% karwakrolu, a kapsułki żelowe zapewniają że zawartość
będzie uwolniona w jelicie.

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) : 3 kapsułki
Olejek z oregano (liść lebiodki pospolitej)
(Origanum vulgare) (min. 55% karwakrolu).....................................................543 mg (†).........................................
Olejek z kopru włoskiego (ziele) (Foeniculum vulgare)...................................57,9 mg (†).........................................
Olejek imbirowy (kłącze) (Zingiber officinale)..................................................52,8 mg (†).........................................

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
(†) – RWS nie zostało określone
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 Składniki:
Liść lebiodki pospolitej – olejek eteryczny (DER 238:1); ziele kopru włoskiego – olejek eteryczny (DER 49:1); kłącze imbiru – olejek
eteryczny (DER 63:1); materiał kapsułki (otoczka dojelitowa): żelatyna; substancja wypełniająca: gliceryna, woda oczyszczona, oliwa z
oliwek; substancja emulgująca: guma karob z szarańczynu strąkowego.

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

Zawartość: 90 kapsułek żelowych
Dzienne spożycie: 3 kapsułki
Opakowanie starcza na: 30 dni
Masa netto: 48 g

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