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Forever Bee Pollen pyłek pszczeli - 100 tabl.
 

Cena: 71,60 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Bee Pollen to suplement diety z dużą zawartością dobrze przyswajalnego i łatwo trawionego pyłku pszczelego, który wspiera
działanie układu odpornościowego.

Pyłek pszczeli posiada ponadto właściwości antykoksydacyjne, które pomagają w zwalczaniu, mających niekorzystny wpływ na
organizm, wolnych rodników.

Suplementacja pyłkiem pszczelim wspomaga także funkcjonowanie serca i utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu i lipidów we
krwi.

Suplement diety Forever Bee Pollen jest produktem naturalnym, bezpiecznym dla zdrowia.

Forever Bee Pollen nie zawiera glutenu.

 

Zalecane spożycie przez osobę dorosłą: 1-2 tabletki dziennie, zażywać popijając wodą

Zawartość składników w zalecanej dziennej
porcji

 w 1 tabletce  w 2 tabletkach

Pyłek pszczeli 500 mg 1000 mg

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia.

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.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

 

Składniki: granulowany pyłek pszczeli (87%), miód (12%, substancja wiążąca (kwasy tłuszczowe, substancja przeciwzbrylająca
(dwutlenek krzemu), mleczko pszczele.

Masa netto:  55 g

Opakowanie: 100 tabletek
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