Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

DS COMPLEX 60 kaps.
Cena: 45,90 PLN

Opis produktu
DS COMPLEX 60 kaps.
Zastosowanie:
Ekstrakty z liści zielonej herbaty, kłącza kurkumy i owoców czarnego pieprzu wspierają funkcjonowanie układu nerwowego. Ponadto
ekstrakt z liści zielonej herbaty wspomaga koncentrację i zdolność uczenia się, a także przeciwdziała pogorszeniu pamięci związanemu
z wiekiem.
• DS complex polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Antyoksydanty
neutralizują wolne rodniki, a przez to chronią komórki przed stresem oksydacyjnym oraz hamują starzenie organizmu.
• Ekstrakty z liści zielonej herbaty, kłącza kurkumy i ze skórek winogron oraz kora cynamonowca sprzyjają prawidłowej pracy układu
krwionośnego, w tym także serca.
• Ekstrakty z liści zielonej herbaty, kłącza kurkumy, owoców czarnego pieprzu i owoców borówki czernicy oraz kora cynamonowca
wspomagają pracę układu trawiennego, w tym funkcjonowanie wątroby.
• Ekstrakty z kłącza kurkumy i imbiru oraz z korzenia tarczycy bajkalskiej sprzyjają zdrowiu stawów.
Skład:
Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Thea sinensis L.), żelatyna, ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi), kora
cynamonowca (Cinnamomum zeylanicum Blume), ekstrakt z owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon Aiton), ekstrakt z kłącza
kurkumy (Curcuma longa L.), kwas L-askorbinowy, ekstrakt z owoców aronii (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), substancje
przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu), ekstrakt z owoców borówki czernicy (Vaccinium
myrtillus L.), ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinale Roscoe), maltodekstryna, ekstrakt ze skórek winogron (Vitis vinifera L.), ekstrakt
z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum L.).
Dawkowanie:
Zalecana do spożycia w ciągu dnia: 2 kapsułki.
Przeciwwskazanie:
Nie stosować u osób uczulonych na składniki produktu, a także w okresie ciąży i karmienia piersią. Z uwagi na żółciopędne właściwości,
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produkt przeciwwskazany jest w przypadku niedrożności jelit lub dróg żółciowych oraz podczas ataku kolki żółciowej.
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