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AQUAfemin DETOX kaps. 0,4 mg 60 kaps.
 

Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NUTROPHARMA

Opis produktu
 

AQUAfemin® DETOX - 60kaps.

Suplement dietySKŁADNIKI PRODUKTU KORZYSTNIE WPŁYWAJĄ NA:- WSPIERANIE PRACY WĄTROBY- USUWANIE METALI CIĘŻKICH-
RÓWNOWAGĘ HORMONALNĄDziałanie: Suplement diety AQUAfemin® DETOX to preparat, którego jeden ze składników aktywnie
wspomaga naturalne oczyszczanie organizmu. Sproszkowane algi morskie (Chlorella vulgaris) są bogatym źródłem przeciwutleniaczy, a
także dzięki specyficznej budowie posiadają unikalną zdolność do wiązania toksyn i metali ciężkich. Takie właściwości wpływają
korzystnie na pracę wątroby i ogólną detoksykację organizmu. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej
wpływając przez to korzystnie na samopoczucie. Szczególnie polecany dla osób dbających o zdrowy tryb życia.Czy wiesz, że
CHLORELLA poprzez aktywne wiązanie metali ciężkich redukuje ich zawartość w swoim środowisku*, redukuje o 93% kadm, a ołowiu o
77%.Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Preparat
może być stosowany jako uzupełnienie preparatu AQUAfemin® HYDRO HARMONY, którego składniki wspierają usuwanie nadmiaru
wody w organizmie.Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy
tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią
oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.Skład:
SKŁADNIKI AKTYWNE:Chlorella vulgaris 1 kapsułka 400 mg; 2 kapsułki 800 mgWitamina B6 ( chlorowodorek pirydoksyny) 1 kapsułka
0,7 mg*; 2 kapsułki 1,4 mg** procent referencyjnych wartości spożyciaSKŁADNIKI : Sproszkowane algi Chlorella vulgaris; żelatyna,
barwniki: Candurin Silver Fine (nośnik: krzemian glinowo- potasowy; barwnik: dwutlenek tytanu), kompleksy miedziowe chlorofili i
chlorofilin; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; pasteryzowany proszek ryżowy,
chlorowodorek pirydoksyny.Zawiera fenyloalaninę. Może zawierać jod i witaminę K. Produkt nie przeznaczony dla wegetarian.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat może powodować wzmożoną wrażliwość na
promienie słoneczne. Nie stosować razem z warfaryną.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Osoby cierpiące na schorzenia nerek i stosujące leki
moczopędne mogą stosować produkt po konsultacji z lekarzem.
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