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Herbaland - żelki odpornościowe, 90 kapsułki
 

cena: 66,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Herbaland

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

HERBALAND IMMUNE PLUS - żelki funkcjonalne dla dorosłych (90 szt.)

Smak: malina i cytryna

Żelki Immune Plus to połączenie silnych przeciwutleniaczy takich jak witamina C, wysokoskoncentrowanego ekstraktu z czarnego bzu i
jeżówki purpurowej z witaminą D3 i cynkiem. Ta wyjątkowa receptura to smaczny sposób na przeziębienia i sytuacje kiedy konieczne
jest wzmacnianie odporności.

W skład żelków Herbaland wchodzą tylko najlepsze, naturalne składniki co sprawia, że produkty cechuje najwyższa jakość i wartość
odżywcza. Żelki Herbaland są wegańskie, bez żelatyny, bez cukru, bez glutenu i alergenów. Wyprodukowane w Kanadzie zgodnie z GMP.

Wskazanie: Suplementacja witamin / minerałów

Odpowiednia suplementacja najpotrzebniejszych substancji odżywczych i utrzymanie organizmu w jak najlepszej kondycji i zdrowiu
nigdy nie były przyjemniejsze! Dzięki unikalnym recepturom i innowacyjnej technologii eko-formowania, Herbaland produkuje
najczystsze i najsmaczniejsze żelki na świecie.

Aktywne składniki na porcję (6,6 g):

Witamina C (kwas askorbinowy) 210 mg, witamina D3 (cholekalcyferol z porostu) 15 mcg (600 IU), cynk (cytrynian cynku) 9 mg, ekstrakt
z jeżówki purpurowej (4:1) 75 mg, ekstrakt z czarnego bzu (75:1) 60 mg

Zalecana dawka (dla dorosłych): 3 żelki raz dziennie na kilka godzin przed lub po zażyciu innych leków (jeśli dotyczy). Żuj dokładnie
przed połknięciem.

Pozostałe informacje (na porcję): kalorie 10 kcal, tłuszcze 0 g, węglowodany 5 g, błonnik 1 g, cukry 0 g, białko 0 g, sód 15 mg, potas 10
mg, żelazo 0 mg.
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Więcej o marce HerbaLand: 

Marka HerbaLand to certyfikowane suplementy diety. Wegańskie produkty marki bazują na wyłącznie naturalnych składnikach, nie
zawierają cukru, glutenu, alergenów oraz sztucznych barwników. Preparaty odpowiednie są zarówno dla dzieci, wegan, jak i każdego kto
chciałby zdrowo żyć!

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

