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Forever Garlic-Thyme tymianek i czosnek - 100 kaps.
 

Cena: 87,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Garlic-Thyme to suplement diety zawierający składniki wspomagające odporność i wspierające funkcjonowanie dróg
oddechowych .

Czosnek zawarty w suplemencie diety ma niewyczuwalny zapach, co odpowiada osobom nie lubiącym jego zapachu. Ma on korzystny
wpływ na układ krążenia, wątrobę i układ odpornościowy.

Produkt łączy działanie czosnku i tymianku, które posiadają właściwości oksydacyjne, chronią organizm przed działaniem wolnych
rodników i wspierają odporność.

Forever Garlic-Thyme jest produktem bezglutenowym.

 

Stosowanie: spożywać 1 kapsułkę 3 razy dziennie, popijając wodą

Zawartość składników w porcji dziennej  w 3 kapsułkach
Sproszkowane liście tymianku 150 mg
Olejek z czosnku (3%) 30 mg

 

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

Suplementu diety nie można stosować jako zamiennika zróżnicowanej diety. 

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 spożycia.

 

Składniki: Olej rzepakowy, żelatyna wołowa, sproszkowane liście tymianku (15%), substancja wiążąca - glicerol, woda, koncentrat olejku
czosnkowego (3%), emulgator - lecytyna sojowa, substancja zagęszczająca - wosk pszczeli, barwnik - mączka chleba świętojańskiego.

Masa netto:  33 g

Opakowanie: 100 kapsułek
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