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Paraceum - naturalne wsparcie jelit i trawienia,60 kapsułek
wegańskich
 

cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Aura Herbals

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Paraceum to naturalne wsparcie mikrobiologii jelit i układu trawiennego. Suplement diety w 100% odpowiedni dla wegan.

Właściwości składników aktywnych:

Czosnek pomaga w utrzymaniu równowagi mikrobiologicznej w jelitach,
Oregano i kozieradka wspomagają układ trawienny,
Grejpfrut może przyczyniać się do utrzymania równowagi biologicznej narządów i tkanek,
Goździkowiec pomaga utrzymać zdrowe trawienie,

-Orzech włoski wspiera funkcję jelit.

Składniki w dziennej porcji -2 kapsułki:
Ekstrakt z grejpfruta 200 mg
Ekstrakt z goździkowca korzennego 200 mg
Ekstrakt z orzecha włoskiego 200 mg
Ekstrakt z kozieradki 200 mg
Ekstrakt z oregano stand. na 10% karwakrolu 100 mg
Ekstrakt z czosnku stand. na 2% alliny 100 mg

Sposób użycia:
1 kapsułkę popić wodą.
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Stosować dwa razy dziennie.

Składniki:
Inulina, ekstrakt z nasion grejpfruta DER 4:1, ekstrakt z kwiatów goździkowca korzennego DER 4:1, ekstrakt z liści orzecha włoskiego
DER 4:1, ekstrakt z nasion kozieradki DER 4:1, ekstrakt z oregano standaryzowany na 10% karwakrolu DER 15:1, ekstrakt z czosnku
standaryzowany na 2% alliny DER 10:1, L-leucyna, otoczka kapsułki: Hydroksypropylometyloceluloza.

Przechowywanie:
Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Nie zamrażaj.
Suplement diety przechowuj w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ważne informacje:
Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik suplementu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Produkt niewskazany dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Producent:
Aura Herbals Jarosław Paul
ul. Grunwaldzka 49/2,
81-754 Sopot

Producent:

Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2,
81-754 Sopot
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