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Forever Fields of Greens - Pola zieleni - chlorofil - 80 tabl.
 

Cena: 48,60 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Fields of Greens (Pola zieleni) to suplement diety w postaci tabletek zawierający sproszkowane liście zielonej pszenicy, lucerny i
zielonego jęczmienia, które dostarczają organizmowi chlorofil.

Sproszkowane liście zielonego jęczmienia to naturalne źródło enzymów, składników mineralnych i witamin i wykazują działanie
antyoksydacyjne.

Zielona pszenica wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała  i dostarcza witamin i składników mineralnych.

Lucerna ma wpływ na poprawę metabolizmu.

Dzięki wykorzystaniu zielonych, młodych zbóż, suplement diety zachowuje cenne właściwości biologiczne.

Suplement diety Forever Fields of Greens nie zawiera glutenu.

 

Stosowanie: 1-2 tabletki dziennie, zażywać popijając wodą

Zawartość składników wykazujących efekt
odżywczy

w 1

tabletce

w 2 tabletkach

Sproszkowane liście zielonego jęczmienia 120 mg 240 mg
Sproszkowane liście zielonej pszenicy 120 mg 240 mg

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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Sproszkowane liście lucerny 120 mg 240 mg
Sproszkowany pieprz Cayenne 1,7 mg 3,4 mg

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed rozpoczęciem stosowania powinny skonsultować się z lekarzem.

 

Składniki: substancja słodząca (sorbitol), sproszkowane liście zielonego jęczmienia, (20%) (Hordeum vulgare), sproszkowane liście
zielonej pszenicy (20%) (Triticum aestivum), sproszkowane liście lucerny (20%) (Medicago sativa), miód, stabilizator (sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca (kwasy tłuszczowe), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), sproszkowany
pieprz Cayenne (Capsicum annuum).

Masa netto:  51 g

Opakowanie: 80 tabletek
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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
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