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Forever Bee Propolis kit pszczeli - 60 tabl.
 

Cena: 143,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Bee Propolis to suplement diety z dużą zawartością sproszkowanego propolisu - kitu pszczelego.

Propolis to złożona substancja, w skład której wchodzi ponad 250 związków. Zawiera biologicznie aktywne składniki takie jak
flawonoidy, alkohole i związki fenolowe.

Propolis pozyskiwany jest przez pszczoły z roślin rosnących na terenach wolnych od zanieczyszczeń, dzięki czemu nie traci swoich
właściwości prozdrowotnych.

W naturalnym środowisku pszczoły wykorzystują propolis do uszczelniania i budowy uli.

Suplement diety Forever Bee Propolis jest produktem naturalnym, bez zawartości sztucznych konserwantów i barwników.

 

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

Zawartość składników w zalecanej dziennej
porcji

 w 1 tabletce  w 2 tabletkach

Propolis 500 mg 1000 mg

 

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

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

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 stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

 

Składniki: sproszkowany propolis (70%), izolat białka sojowego, emulgator (mączka chleba świętojańskiego), miód, substancja
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), aromat migdałowy, substancja wiążąca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancja przeciwpieniąca (kwasy tłuszczowe), mleczko pszczele.

 

Masa netto:  41 g

Opakowanie: 60 tabletek
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