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DROŻDŻE Z POKRZYWĄ w osłabieniu organizmu - 120 kaps.
 

Cena: 22,80 pln

Opis słownikowy

Producent Herbapol Kraków

Opis produktu
 

DROŻDŻE Z POKRZYWĄ w osłabieniu organizmu

Suplement diety

Skład: Drożdże piwne (ok. 105 mg/kaps.), ziele pokrzywy (ok. 105 mg/kaps.) oraz składniki kapsułki (żelatyna, barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenki żelaza).

Przeznaczenie:

Preparat zalecany przy ogólnym wyczerpaniu organizmu, w stanach zmęczenia i osłabienia, dla rekonwalescentów po przebytych
chorobach. Pobudza przemianę materii, działa odtruwająco na organizm. Stosowany w chorobach skóry, trądziku, zajadach, łamliwości
paznokci oraz nadmiernym wypadaniu włosów. Preparat stanowi uzupełnienie diety w białko, witaminy B1, B2, C, K1, PP, kwas
pantotenowy i kwas foliowy, biotynę, beta-karoten, potas, magnez. 

Zawartość: 120 kaps.

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
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