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Link do produktu: https://sklep.naturomed.pl/zestaw-suplement-diety-immunity-green-propolis-4-szt-p-797.html

ZESTAW: suplement diety
Immunity Green Propolis 4
szt.
Cena

986,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
W ZESTAWIE TANIEJ! Kup 4 sztuki i za ka?d? z nich zap?a? 246,50 z? (cena regularna - 290 z?)!

IMMUNITY GREEN PROPOLIS to preparat zawieraj?cy ekstrakt brazylijskiego zielonego propolisu Green Art® wzbogacony o witamin? C w postaci Ester-C® (askorbinian, treoninian wapnia), colostrum kozie pasteryzowane i liofilizowane o wysokiej zawarto?ci bia?ek i aminokwasów (56,1%) i immunoglobulin (>28,1%) oraz naturaln? witamin? D3 z alg (Vitamin D3V).

Nie zawiera substancji dodatkowych ani wype?niaj?cych.

Naturalna ro?linna otoczka kapsu?ki - hydroksypropylometyloceluloza.
Suplement diety powinien by? przechowywany w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Nie nale?y przekracza? zalecanej do spo?ycia porcji w ci?gu dnia.
Producent: Dr Holistic

składniki
Sk?adniki:

1 kapsu?ka

4 kapsu?ki

% RWS

(porcja dzienna)

witamina C (Ester-C®)

200 mg

800 mg

1000%

ekstrakt zielonego propolisu (EEBP): kwasy fenolowe
50 mg/g (w tym Artepillin C)>10%

160 mg

640 mg

-

colostrum kozie pasteryzowane
i lio?lizowane (IgG>28,1%)

120 mg

480 mg

-

naturalna witamina D3 (cholekalcyferol)
z alg

20 ?g (800 IU)

80 ?g (3200 IU)

1600%

Preparat
nie zawiera
alkoholu, sztucznych dodatków, barwników, sk?adników modyfikowanych genetycznie, pestycydów, antybiotyków, metali ci??kich.

opakowanie
90 kapsułek; masa netto - 58,32 g

Sposób użycia
wygenerowano w programie shopGold

Porcja zalecana do spo?ycia w ci?gu dnia:

Dzieci do 12 lat: 2 razy dziennie po 1 kapsu?ce przed posi?kami z du?? ilo?ci? wody. Doro?li: 2 razy dziennie po 2 kapsu?ki przed posi?kami z du?? ilo?ci? wody. Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

informacja alergiczna
Informacja dla alergików

Zawiera kozie mleko (zawarto?? laktozy: 8,7 mg w 1 kapsu?ce; 34,7 mg w 4 kapsu?kach). Wi?kszo?? osób z nietolerancj? laktozy mo?e poradzi? sobie z 77 mg laktozy bez ?adnych dzia?a? niepo??danych.
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