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NOW Pau D'Arco (La Pacho) 100kaps.
 

Cena: 29,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Pau D’Arco (La Pacho) 500 mg:

odbudowa pożytecznej flory bakteryjnej jelit
wsparcie zdrowych komórek

Suplement diety Pau Pau D’Arco znane także pod nazwami La Pacho i Ipe Roxo pozyskiwane jest z kory drzewa rosnącego w
tropikalnych lasach Ameryki Południowej zwanego Tabeusa albo Tabeuia Ipe. Tam też zastosowanie kory z drzewa jest największe i
najczęstsze, w postaci codziennych napojów, słodzonych miodem lub podawanych inaczej. Pau D’Arco stosowane wewnętrznie
wspomaga układ odpornościowy organizmu. Stosowanie preparatu w połączeniu z dietą jarską opartą na żywności naturalnej
wspomaga jego działanie.

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:

Wartość odżywcza..........................................................1 kapsułka..................................% Dziennego zapotrzebowania RWS
Pau D’Arco (Tabebula impetiginosa)..................................500 mg...............................................................†..............................

† – dzienne zapotrzebowanie nie zostało określone
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Składniki:
Pau d’Arco sproszkowane, celuloza (kapsułka), roślinny kwas stearynowy – subst. wypełniająca.

Informacja alergiczna:
Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, soi, mleka, jaj, skorupiaków i konserwantów.

Zawartość: 100 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 2 kapsułki 1-2 razy dziennie
Opakowanie starcza na: BD
Masa netto: 60 g

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