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Propolis kaps. 60 kaps.
 

Cena: 14,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Preparat zawiera witaminę C oraz ekstrakt z propolisu standaryzowany na 3% zawartość polifenoli. Propolis, znany również jako kit
pszczeli, to substancja żywiczna wytwarzana przez pszczoły i wykorzystywana przez nie m.in. do dezynfekcji uli. Witamina C pomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i układu
nerwowego. Ponadto zwiększa przyswajanie żelaza, a także przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z propolisu standaryzowany na 3% zawartość polifenoli, żelatyna (składnik otoczki), kwas L-
askorbinowy (witamina C), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu.

Dzienna porcja zawiera: 1 kapsułka 2 kapsułki
Ekstrakt z propolisu, w tym 100 mg 200 mg
– polifenole 3 mg 6 mg
Witamina C 40 mg (50%*) 80 mg (100%*)
* %referencyjnej wartości spożycia

Zalecane spożycie
Dzieci powyżej 6-go roku życia – 1 kapsułka dziennie, dorośli – 2 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego
stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Uwaga! Kobiety ciężarne i osoby uczulone na produkty pszczele przed spożyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie: preparat polecany jest dzieciom powyżej 6-go roku życia oraz osobom dorosłym w celu wspierania prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego.
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Przechowywanie: w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
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