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Zioła w tabletkach Skrzyp - 30 tabl.
 

Cena: 10,90 pln

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Opis produktu
 

Wyciąg ze skrzypu polnego w formie suplementu diety poprawia kondycję oraz wspomaga wzrost włosów, skóry i paznokci.

Skrzyp polny wspomaga zdrowie układu moczowego poprzez zwiększenie eliminacji wody przez nerki i pomaga utrzymać wytrzymałość
ścian naczyń krwionośnych.

Wyciąg ze skrzypu polnego zawiera krzemionkę. Krzem jest minerałem występującym w organizmie, głównie w tkance łącznej, kościach,
włosach i paznokciach.

 

Stosowanie: 1 tabletka 1 raz dziennie

  Składniki Zawartość w 1 tabletce

 Wyciąg ze skrzypu otrzymany z suszonego skrzypu 2000 mg

 Zawartość wyciągu ze skrzypu 200 mg

 Orientacyjna zawartość krzemionki 14 mg

 

Opakowanie: 30 tabletek

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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