
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

Pharmovit BIO Poziom Cholesterolu 60 k
 

cena: 34,46 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMOVIT

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Pharmovit BIO poziom cholesterolu 60 k SKŁADNIKIbłonnik akacjowy* Inavea™ 400 mg, ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego* 200
mg, standaryzowany na 2,5 % cynaryny 5 mg (maltodekstryna*, ekstrakt z karczocha zwyczajnego*), ekstrakt z kłączy kurkumy* 200 mg,
standaryzowany na 15 % kurkuminoidów 30 mg, kapsułka roślinna Vcaps® Plus: hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z bulw
czosnku zwyczajnego* 100 mg (* certyfikowany składnik ekologiczny) Suplement diety.Produkt bezglutenowy. Karczoch może
przyczynić się do obniżenia poziomu lipidów we krwi oraz wspiera funkcje wydzielnicze jelit. Kurkuma wspiera trawienie, pomaga
zachować zdrowie i prawidłowe działanie wątroby, a także wspiera funkcje serca i krążenie krwi.Skład produktu wzbogacony został
rozpuszczalnym bio błonnikiem z akacji Inavea™ o niskiej aktywności wodnej <0,2.Inavea™ jest znakiem towarowym firmy NexiraVcaps®
Plus jest znakiem towarowym firmy Lonza lub jej oddziałów. ZALECANE SPOŻYCIESpożywać 1 kapsułkę 2 razy dziennie. Popić wodą
(250 ml). Zalecana porcja dzienna to 2 kapsułki. UWAGANie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować
w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.Produkt dla dorosłych. Spożywania produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i
karmiącym piersią. Produkt nie może być spożywany jako substytut zróżnicowanej diety. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia
i zrównoważonego sposobu żywienia. ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIAChronić przed światłem. Przechowywać w szczelnie
zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. BEZ GLUTENU
(deklaracja):BEZ GLUTENU (deklaracja)BEZ GLUTENU (w składnikach):BEZ GLUTENU (w składnikach)CERTYFIKAT BIO:jestKRAJ
PRODUCENTA:PolskaPRODUCENT - NAZWA I ADRES:Pharmovit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Plac
G. Narutowicza 1/6, 09-402 PłockWEGAŃSKI:WEGAŃSKIWEGETARIAŃSKI:WEGETARIAŃSKI

Kategoria:

Suplement diety

Podmiot odpowiedzialny: 

Pharmovit Sp. z o.o. Sp. K.
Plac G. Narutowicza 1/6
09-402 Płock
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