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Miralo Suplement diety 20 sztuk
 

Cena: 25,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Miralo to suplement diety, który poprawia nastrój* i zwiększa odporność na stres. Zawiera wysoko skoncentrowane, naturalne
ekstrakty z szafranu i ashwagandhy, których działanie potwierdzają badania naukowe. Miralo przeznaczony jest do stosowania raz
dziennie.

*Szafran Safr'Inside:

Ekstrakt enkapsułowany
Pomaga utrzymać dobry nastrój
Pomaga wspierać odprężenie
Przyczynia się do równowagi emocjonalnej

Ashwagandha:

Pomaga radzić sobie ze stresem
Podnosi odporność na stres
Pomaga utrzymać równowagę umysłu i stabilność emocjonalną

Składniki
ekstrakt z ashwagandhy (Withania somnifera) standaryzowany na min. 7% witanolidów, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt ze znamion słupka szafranu (Crocus sativus)
standaryzowany na min. 12% safromotivines, 3% krocyny i 2% safranalu, substancje glazurujące: dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych

Wartości odżywcze Ilość w dziennej porcji (1 kapsułka)
Składnik
ekstrakt z ashwagandhy Withabia somnifera 250 mg (w tym min. 17,5 mg witanolidów)
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Ilość w dziennej porcji (1 kapsułka)
(standaryzowany na min. 7% witanolidów)
Ekstrakt ze znamion słupka szafranu Crocus sativa
(standaryzowany na min. 12% safromotivines, 3% krocyny
i 2% safranalu)

28 mg (w tym min. 3,36 mg safromotivines, 0,84 mg
krocyny i 0,56 mg safranalu)

Dawkowanie
Sposób użycia: dorośli 1 kapsułka dziennie najlepiej podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i dodatkowe informacje: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące oraz osoby
przyjmujące środki uspokajające stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Ze względu na zawartość ashwagandhy
produkt może nasilać działanie alkoholu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.

Alergeny
Ryba: Może zawierać

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa
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