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FORMEDS BICAPS CURCUMIN kurkuma na mięśnie i stawy -
60 kaps.
 

Cena: 78,90 pln

Opis słownikowy

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

Suplement diety BICAPS CURCUMIN zawiera wysoką zawartość kurkuminy mającej wpływ na układ odpornościowy, stawy i kości

 

Kapsułki BICAPS CURCUMIN to naturalny roślinny produkt bez sztucznych dodatków, odpowiedni dla wegan i wegetarian.

 

 

Zawiera:

Ekstrakt z kurkumy indyjskiej – 400 mg, w tym: 95% kurkuminy – 380 mg

Ekstrakt z czarnego pieprzu indyjskiego – 5 mg, w tym: 95% piperyny – 4,75 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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Opakowanie: 60 kapsułek (60 porcji)

Zawartość opakowania netto: 24,3 g

 

 

Działanie:

BICAPS CURCUMIN zawiera kurkuminę - aktywny związek kurkumy, która wspiera antyoksydację i funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Kurkuma wspomaga ponadto funkcjonowanie stawów i mięśni.
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