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Zioła w tabletkach Pokrzywa - 30 tabl.
 

Cena: 13,10 pln

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Opis produktu
 

 

Suplement diety zawierający wyciąg z ziela pokrzywy, który wzmacnia włosy, paznokcie i kości.

 

Produkt ma także pozytywny wpływ na krążenie żylne , siły witalne i układ odpornościowy. Ponadto pomaga zmniejszyć uczucie
zmęczonych i ciężkich nóg i zwiększa elastyczność i mobilność stawów.

 

 

Stosowanie: 1 tabletka 3 razy dziennie, przed lub w trakcie posiłku 

 Składniki Zawartość w 1 tabletce

 Wyciąg z ziela pokrzywy otrzymany z suszonego ziela pokrzywy 900 mg

 Zawartość wyciągu z ziela pokrzywy 150 mg

 

Opakowanie: 30 tabletek

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
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https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/ziola-w-tabletkach-pokrzywa-30-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

