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SOLGAR Green Tea wyciąg z liści kaps. 60ka
 

Cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

O produkcie
Solgar jest firmą oferującą preparaty ziołowe zawierające jednocześnie ekstrakt ziołowy i świeże
sproszkowane zioła. Uzyskujemy wtedy preparat ziołowy o pełnej sile działania zioła występującego
w naturze.

Na przestrzeni wieków ludzie uczyli się pozyskiwania drogocennych ziół. Wykonywano nalewki, które
były ekstraktami, w ten sposób wzmacniano siłę działania zioła. Jednak podczas ekstrakcji za pomocą
alkoholu niektóre istotne składniki zioła ulegały zniszczeniu lub osłabieniu. Z drugiej strony zioła
spożywane na surowo lub w postaci naparów były zbyt słabe, aby dawać skuteczne, zadawalające
rezultaty o określonym czasie.

Obecne najsilniej działające dostępne preparaty ziołowe to preparaty standaryzowane o pełnej sile
działania oferowanej przez Solgara.

Standaryzowane zioła o Pełnej Sile Działania firmy Solgar zapewniają stały i jednolity poziom
roślinnych składników odżywczych. W unikalnym procesie mieszamy wystandaryzowany ekstrakt
ziołowy zawierający kontrolowaną ilość ważnych związków roślinnych ze wszystkimi składnikami
występującymi w nieprzetworzonym ziole.

W rezultacie otrzymujemy unikalny, wysokiej jakości wyciąg ziołowy o synergistycznie pełnej sile
działania zioła występującego w naturze.

Standaryzowany wyciąg z liści zielonej herbaty wraz ze sproszkowanymi liśćmi zielonej herbaty. Takie
połączenie zapewnia pełną siłę działania zioła występującego w naturze.

Specjalny system naturalnych antyutleniaczy (beta-karoten i witamina C) gwarantują skuteczność,
pełną potencję i siłę działania do końca daty ważności do spożycia.
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Skład:
Każda kapsułka zawiera:
Składniki aktywne:
Standaryzowany wyciąg z liści zielonej herbaty
(w tym polifenole 50%(200mg)……………………………………………………………...400 mg
Sproszkowane, nieprzetworzone liście zielonej herbaty ………………………….100 mg

Naturalne substancje pomocnicze:
Otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancja Przeciwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu
Przeciwutleniacz: sproszkowana baza Phyto O 2 X ® (mieszanina beta karotenu naturalnego
pochodzenia i kwasu askorbinowego)
Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
 Phyto O 2 X ® to specjalna mieszanka naturalnych antyoksydantów, która gwarantuje zachowanie
pełnej świeżości składników.

Dawkowanie: 1 do 2 kapsułek dziennie
Opakowanie: 60 kapsułek
Zapewnia kurację: 30 do 60 dni

Informacja alergiczna:
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu ani produktów mlecznych
i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Odpowiedni dla wegan.
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