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Swanson Dzika Róża 500mg 120 kaps.
 

Cena: 22,33 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent PRO SPORT S.C.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Swanson Dzika róża 500mg - (120 kap)

ZASTOSOWANIE:

Swanson Rose Hips zawiera ekstrakt z owoców dzikiej róży. Owoce dzikiej róży zawierają oprócz ogromnej ilości witaminy C garbniki,
karotenoidy, kwasy organiczne, olejki eteryczne, cukry, pektyny. Owoce są niezwykle bogatym źródłem witaminy C – zawierają jej
dziesięciokrotnie więcej niż porzeczka czarna. Owoce dzikiej róży zawierają również witaminy A, B1, B2, E, K i kwas foliowy, flawonoidy,
kwasy organiczne oraz pektyny. Są składnikiem wielu mieszanek zielarskich.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka zawiera: 500 mg
Jedna kapsułka dziennie przed jedzeniem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany
jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.

SKŁAD:

Dzika róża, otoczka kapsułki: żelatyna, mąka ryżowa, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek
krzemu..

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Opakowanie produktu może się różnić od produktu wysyłanego, jednakże zawartość i specyfikacja zostają takie same.
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