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Kudzu - tabletki przeciw nałogom 90kaps.
 

Cena: 46,00 pln

Opis słownikowy

Producent Laboratoria Natury

Opis produktu
 

Opakowanie 90 kapsułek

Kudzu suplement diety to preparat znany od stuleci wywodzący się z tradycji chińskiej. Preparat zawiera sproszkowany korzeń kudzu
(Pueraria lobata) wzbogacony o ekstrakt z jej korzenia.

Składniki:
sproszkowany korzeń kudzu (Pueraria lobata), wyciąg z korzenia kudzu (Pueraria lobata), żelatyna (składnik otoczki kapsułki), substancja
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Sposób użycia:
Od 1 do 2 kapsułek dziennie podczas posiłku, popijając szklanką wody.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zalecana porcja dzienna zawiera:
1 kapsułka:
- Sproszkowany korzeń kudzu: 345 mg
- wyciąg z korzenia kudzu standaryzowany do zawartości nie mniej niż 40 % izoflawonów roślinnych: 150 mg (w tym nie mniej niż 60 mg
izoflawonów roślinnych)

2 kapsułki:
- Sproszkowany korzeń kudzu: 690 mg
- wyciąg z korzenia kudzu standaryzowany do zawartości nie mniej niż 40 % izoflawonów roślinnych: 300 mg (w tym nie mniej niż 120
mg izoflawonów roślinnych)

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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Uwaga:
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w
ciąży i matek karmiących.
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