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NOW Pygeum & Saw Palmetto 120kaps
 

Cena: 92,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Pygeum & Saw Palmetto:

wsparcie zdrowia mężczyzn
wsparcie prawidłowego zdrowia prostaty

NOW® Pygeum & Saw Palmetto zawiera ekstrakt z palmy sabalowej (inaczej boczni piłkowanej, Serenoa repens), śliwy afrykańskiej
(Pygeum africanum) i olej z pestek dyni (Curcubita Pepo). Palma sabalowa wspiera utrzymanie prawidłowej mikcji u mężczyzn powyżej
45 roku życia oraz w objawowym łagodnym rozroście prostaty. Polecana jako źródło kwasów tłuszczowych dla utrzymania zdolności
rozrodczych. Śliwa afrykańska pomaga utrzymać prawidłową mikcję u mężczyzn. Wspiera prawidłową pracę układu moczowego.

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:

Zawartość składników fizjologicznie.........................................Zalecana do spożycia dzienna porcja:4 kapsułki.............% RWS
czynnych w dziennej porcji:
Pestki dyni (olej)....................................................................................................3000 mg...................................................†.....
Owoc palmy sabalowej (ekstrakt)
(Serenoa repens)...................................................................................................320 mg.....................................................†......
Kora śliwy afrykańskiej (ekstrakt)
(Pygeum africanum)..............................................................................................100 mg.....................................................†.....

* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† – Dzienna wartość nie została określona.
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Składniki:
Olej z pestek dyni (Curcubita pepo Semenis Oleum); ekstrakt owocu palmy sabalowej (Serenoa repens fructus) (DER 6,3:1); ekstrakt z
kory śliwy afrykańskiej (Pygeum africanum) (DER 260:1); materiał kapsułki: żelatyna wołowa; subst. rozpuszczająca: gliceryna roślinna,
woda; subst. zagęszczająca: nasiona szarańczynu strąkowego (Ceratonia silica).

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

Zawartość: 60 kapsułek żelowych
Dzienne spożycie: 4 kapsułki
Opakowanie starcza na: 15 dni
Masa netto: 75 g

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