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HERBAYA SENES WSPIERA PASAŻ JELITOWY 60kaps.
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Herbapol - Lublin

Opis produktu
 

Herbaya Senes 60 kapsułek pochodzenia roślinnego.

Senes:
wspiera pasaż jelitowy,

pomaga utrzymać regularną pracę jelit,

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania jelit,

wspomaga utrzymanie dobrego trawienia.

1 kapsułka zawiera ekstrakt z liści senesu pozyskany z 1212,5 mg naturalnych liści senesu.

Liść senesu używany do otrzymywania ekstraktu zbierany jest ręcznie przed okresem kwitnienia dwa razy w roku (marzec i październik),
co gwarantuje jego odpowiednią jakość.

W skład produktu wchodzi wyselekcjonowany w wyniku badań fizykochemicznych ekstrakt z liści senesu o potwierdzonej przez
Herbapol jakości:

standaryzowany na zawartość glikozydów hydroksyantracenowych,
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o kontrolowanej czystości mikrobiologicznej,

pozyskany z naturalnych liści senesu.

Herbaya Senes prawidłowa praca jelit suplement diety polecany jest w celu utrzymania prawidłowego pasażu jelitowego i dobrego
funkcjonowania jelit.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie

Składniki:

Składnik 1 kapsułka (zalecana dzienna porcja)

Ekstrakt z liści senesu 48,5 mg

Liść senesu* 1212,5 mg

*Ilość naturalnych liści senesu zużyta do pozyskania ekstraktu

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; hydroksypropylometyloceluloza; suchy ekstrakt z liści senesu;
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: kompleksy miedziowe chlorofili i
chlorofilin.

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 1 kapsułki dziennie.

Zawartość netto: 25,7 g (60 kapsułek po 428 mg)

Dodatkowe informacje:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i
karmiących piersią.

Nie podawać dzieciom poniżej 12 r.ż. Długotrwałe stosowanie produktu powinno być skonsultowane ze specjalistą.

Nie zawiera żadnych substancji kwalifikowanych przez prawo żywnościowe jako powodujące alergie lub reakcje nietolerancji.
Nie zawiera żelatyny.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy.

Producent: „Herbapol-Lublin" S.A.
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