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Forever Royal Jelly mleczko pszczele - 60 tabl.
 

Cena: 149,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Suplement diety Forever Royal Jelly to produkt zawierający mleczko pszczele, które w naturalny sposób przyczynia się do wzmocnienia
odporności organizmu.

Mleczko pszczele to naturalna, odżywcza substancja produkowana przez pszczoły miodne w celu nakarmienia królowej matki.

Forever Royal Jelly jest produktem naturalnym, nie zawierającym sztucznych barwników i konserwantów.

W skład produktu wchodzą także aminokwasy, enzymy, wolne kwasy tłuszczowe, sterole, woski, fosfolipidy i witaminy, w szczególności
należące do grupy B (w tym kwas pantotenowy).

Suplement diety Forever Royal Jelly nie zawiera glutenu.

 

Zalecane dzienne spożycie : 1-2 tabletki, spożywać popijając wodą

Zawartość składników w zalecanej dziennej
porcji

 w 1 tabletce  w 2 tabletkach

Mleczko pszczele 250 mg 500 mg

 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zastąpić 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 stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

 

Składniki: substancja słodząca (sorbitol), fruktoza, sproszkowany, koncentrat mleczka pszczelego (13%), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), aromat pomarańczowy, substancja wiążąca (kwasy tłuszczowe), substancje przeciwzbrylające (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu).

 

Masa netto:  34 g

Opakowanie: 60 tabletek
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