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Naturell Czosnek forte bezzapachowy Suplement diety 90
kapsułek
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
2 mg ekstrakt z czosnku + 2,5 μg wit. D w 1 kapsułce

Stosowanie czosnku wspomaga:

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
zdrowie serca i naczyń krwionośnych
utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu.

Składniki
olej roślinny: rafinowany olej sojowy, żelatyna, substancje żelujące: glicerol, dwutlenek krzemu, bezzapachowy ekstrakt z czosnku,
witamina D (cholekalcyferol)

Wartości odżywcze
Jedna kapsułka zawiera Dwie kapsułka zawierają

ekstrakt z czosnku 2 mg (co odpowiada 400 mg czosnku) 4 mg (co odpowiada 800 mg czosnku)
witamina D (cholekalcyferol) 100 j.m. / 2,5 μg (50%*) 200 j.m. / 5 μg (100%*)
* - procent referencyjnych wartości spożycia

Dawkowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli 1-2 tabletki dziennie, dzieci
powyżej 6. roku życia 1 kapsułka dziennie. Najlepiej stosować trakcie posiłku, popijając dużą ilością wody.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Preparat nie może być stosowany przez osoby o
obniżonym ciśnieniu krwi, cierpiące na ostry nieżyt żołądka i jelit oraz ciężkie schorzenia wątroby. Kobiety w ciąży i matki karmiące,
osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe oraz osoby po zabiegach operacyjnych stosowanie preparatu powinny skonsultować z
lekarzem.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Alergeny
Skorupiaki: Może zawierać, Ryba: Może zawierać, Soja: Zawiera

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