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Sylimarol Detox Suplement diety 30 sztuk
 

Cena: 14,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 szt. (2 x 15 szt.)

Postać kaps.twarde

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Silibi mariani extractum siccum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Sylimarol Detox to kompozycja 4 składników: ziela skrzypu, liści pokrzywy, liści brzozy i wyciągu z owoców ostropestu plamistego. Ziele
skrzypu i liść pokrzywy wspomagają fizjologiczne procesy usuwania wody z organizmu, wyciąg z ostropestu wpływa na utrzymanie
prawidłowych funkcji oczyszczających wątroby, liść brzozy wpływa na funkcje wydalnicze nerek.

Składniki
ziele skrzypu (Equisetum arvense), liść pokrzywy (Urtica dioica), substancja wypełniająca - celuloza, liść brzozy (Betula pendula), wyciąg
z owoców ostropestu plamistego (Silybum marianum), substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, żelatyna,
barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, błękit brylantowy

Wartości odżywcze
Zawartość w porcji dziennej (3 kapsułki)

Składniki
Ziele skrzypu (Equisetum arvense) 255 mg
Liść pokrzywy (Urtica dioica) 150 mg
Liść brzozy (Betula pendula) 90 mg
Wyciąg z owoców ostropestu plamistego (Silybum marianum) 78 mg

Dawkowanie
Zalecane dzienne spożycie: 3 kapsułki. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Najlepiej spożyć przed końcem - data podana na bocznej ściance opakowania.

Data i warunki przechowywania znajdują się na bocznych ściankach kartonika.
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Przeciwwskazania
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.
ul. Towarowa 47/51,
61-896 Poznań
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