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BOTANICZNY KOMPLEKS DLA KOBIET (SOLGAR) 30 kaps.
 

Cena: 148,73 PLN

Opis produktu
 

BOTANICZNY KOMPLEKS DLA KOBIET (SOLGAR) 30 kaps.

Zastosowanie:
Preparat wspierający organizm kobiet w okresie menopauzy (wyciąg z kwiatów chmielu (Humuls lupuls) – Lifenol®, oraz kwiaty
koniczyny czerwonej (Trifolium pratense)) Zawarta w preparacie kurkuma (wyciąg z kłączy ostryżu) pomaga utrzymać zdrową skórę i
posiada właściwości antyoksydacyjne.
Kompleks Botaniczny dla kobiet łączy synergię tradycyjnych specyfików botanicznych z wyciągami z roślin i pełną żywnością.

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, substancji słodzących, sztucznych substancji przedłużających trwałość,
aromatów i barwników.

Skład:
1 kapsułka zawiera:
Kwiat koniczyny czerwonej (Trifolium pratense) – 100 mg
Wyciąg z liści szałwii 4:1 (Salvia officinalis) (ekwiwalent 400 mg liści) – 100 mg
Wyciąg z chmielu (Lifenol®) (Humulus lupulus) (kwiaty) (zawiera 100 µg 8-prenylonaringeniny) – 85 mg
Mieszanina barwiąca (Sproszkowane owoce wiśni pospolitej (Prunus cerasus), morszczyn (Ascophyllum nodosum) (cały wodrost),
sproszkowany czerwony burak (Beta vularis)) – 50 mg
Sproszkowane siemię lniane – 50 mg
Wyciąg z korzenia lukrecji 4:1 (Glycyrrhiza glabra) (ekwiwalent 200 mg korzenia) – 50 mg
Sproszkowane brokuły (kwiaty) – 50 mg
Wyciąg z kłącza ostryża 4:1 (Curcuma longa) (ekwiwalent 200 mg kłącza) – 50 mg
Wyciąg z liści mniszka lekarskiego 4:1 (Taraxacum officinale) (ekwiwalent 200 mg liści) – 50 mg
Sproszkowany wyciąg z pestek winogron (zawiera 22,5 mg (90%]) polifenoli) – 25 mg
Wyciąg z jagód cytryńca chińskiego 4:1 (Schisandra chinensis) (ekwiwalent 100 mg jagód) – 25 mg
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Składniki:
Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, kwiat koniczyny czerwonej (Trifolium pratense), wyciąg z liści szałwii 4:1
(Salvia officinalis), wyciąg z chmielu (Lifenol®) (Humulus lupulus) (kwiaty), mieszanina barwiąca (sproszkowane owoce wiśni pospolitej
(Prunus cerasus), morszczyn (Ascophyllum nodosum) (cały wodorost), sproszkowany czerwony burak (Beta vularis)), sproszkowane
siemię lniane, wyciąg z korzenia lukrecji 4:1 (Glycyrrhiza glabra), sproszkowane brokuły (kwiaty), wyciąg z kłącza ostryża 4:1 (Curcuma
longa), wyciąg z liści mniszka lekarskiego 4:1 (Taraxacum officinale), sproszkowany wyciąg z pestek winogron, wyciąg z jagód cytryńca
chińskiego 4:1 (Schisandra chinensis), substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe (roślinnych) kwasów
tłuszczowych.

Dawkowanie:
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) kapsułka, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Nie
przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.
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