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Padma BASIC kaps. 100 kaps.
 

Cena: 129,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Producent TYMOFARM P.R.P

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Padma BASIC - suplement diety zawierający w swoim składzie mieszankę ziół wytwarzaną według tradycyjnej receptury tybetańskiej.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci od 4 roku życia.

Składniki
żelatyna (otoczka), korzeń costusa, mech islandzki, owoc miodli indyjskiej, owoc kardamonu, owoc migdałecznika, czerwone drewno
sandałowe, owoc korzennika, owoc aegle sepiar, siarczan wapnia, ziele orlika, korzeń lukrecji, ziele babki, ziele rdestu, ziele pięciornika,
kwiat goździka, kłącze hedychii, ziele sida cordifolia, korzeń waleriany, liść sałaty, kwiat nagietka, kamfora naturalna, dwutlenek krzemu
(substancja przeciwzbrylająca).

Składniki 2 kapsułki 3 kapsułki 4 kapsułki
Korzeń costusa 80 mg 120 mg 160 mg
Mech islandzki 80 mg 120 mg 160 mg
Owoc miodli indyjskiej 70 mg 105 mg 140 mg
Owoc kardamonu 60 mg 90 mg 120 mg
Owoc migdałecznika 60 mg 90 mg 120 mg
Czerwone drewno sandałowe 60 mg 90 mg 120 mg
Owoc korzennika 50 mg 75 mg 100 mg
Owoc aegle sepiar 40 mg 60 mg 80 mg
Siarczan wapnia 40 mg 60 mg 80 mg
Ziele orlika 30 mg 45 mg 60 mg
Korzeń lukrecji 30 mg 45 mg 60 mg
Ziele babki 30 mg 45 mg 60 mg
Ziele rdestu 30 mg 45 mg 60 mg
Ziele pięciornika 30 mg 45 mg 60 mg
Kwiat goździka 24 mg 36 mg 48 mg
Kłącze hedychii 20 mg 30 mg 40 mg
Ziele sida cordifolia 20 mg 30 mg 40 mg
Korzeń waleriany 20 mg 30 mg 40 mg
Liść sałaty 12 mg 18 mg 24 mg
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 Kwiat nagietka 10 mg 15 mg 20 mg
Kamfora naturalna 8 mg 12 mg 16 mg

Masa netto
50 g

Właściwości składników
Mech islandzki, owoc migdałecznika, korzeń lukrecji, ziele babki oraz ziele sida cordifolia wspierają odporność organizmu. Owoc
migdałecznika, ziele sida cordifolia, kwiat goździka, korzeń waleriany i kamfora naturalna wspieraja prawidłowe krążenie.
Owoc migdałecznika, kwiat goździka, ziele rdestu i kwiat nagietka wspomagają układ oddechowy.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci w wieku 4-6 lat: 2 kapsułki dziennie.

Dzieci w wieku 6-10 lat: 3 kapsułki dziennie.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 4 kapsułki dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od wilgoci i światła.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
Padma Europe GmbH
Hietzinger Hauptstrasse 37/2
Wiedeń

Dystrybutor
TYMOFARM
Willowa 8/10
Warszawa
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