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SOLGAR Wiśnia i Ostryż kompleks kaps. 60ka
 

Cena: 147,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Solgar przedstawia preparat, który stoi na straży stanów zapalnych. Receptura z natury odzwierciedla
stan wiedzy o stanach zapalnych będących przyczyną lub początkiem wielu dolegliwości.

Zanim pojawi się ból, już wcześniej złe samopoczucie lub niespodziewane i zaskakujące dolegliwości
mogą być oznaką stanów zapalnych.

Ochotnicy- zawodowcy z przyrody, posiadający naturalnie największe doświadczenie i szkoleni do
tych działań niwelujących stany zapalne przez samą ewolucję, powinni być użyci w pierwszej
kolejności. Są naturalnie doskonale wyposażeni, do bólu profesjonalni i nie powodują szkód
ubocznych. Są skuteczni w trakcie i po zakończeniu działania pozostawiają wielki bonus zdrowotny.

Skład:
Dwie (2) kapsułki roślinne zawierają:
Wyciąg z kłącza ostryżu (Curcuma longa) 360 mg
(ekwiwalent 1440 mg kłącza)
Wyciąg z owoców wiśni pospolitej (Prunus cerasus) 270 mg
(ekwiwalent 1080 mg owoców)
Wyciąg z kłącza imbiru (Zingiber officinale) 225 mg
(ekwiwalent 900 mg kłącza)
Kwercetyna 100 mg
Sproszkowane nieprzetworzone owoce pieprzu kajeńskiego 45 mg
(Capsicum annuum)
Bioperine ® * (Wyciąg z owoców pieprzu czarnego) 5 mg
(Piper nigrum)

Naturalne substancje pomocnicze:
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 Otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu
* Bioperine ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sabinsa Corporation.

Dawkowanie: 2 kapsułki dziennie
Opakowanie: 60 kapsułek
Zapewnia kurację: 30 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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