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Now Foods Triphala 500mg 120 tabl.
Cena :
44.99 zł
Producent : Now Foods, USA
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

SUPLEMENT DIETY
Zawartość w 2 tabletkach oraz %RWS*:
Kalorie 5
Węglowodany 1g
Wapń (z węglanu wapnia) 120mg
Magnez (z tlenku magnezu) 200mg
Ekstrakt Triphala (min. 40% taniny) 1g
(Amla (Emblica officinalis) ekstrakt z owocu, Behada (Terminalia bellerica) ekstrakt z owocu, Harada (Terminalia chebula) ekstrakt z owocu).
*RWS Referencyjne Wartości Spożycia
Składniki:
Amla (Emblica officinalis) ekstrakt z owocu, Behada (Terminalia bellerica) ekstrakt z owocu, Harada (Terminalia chebula) ekstrakt z owocu, celuloza, kwasy
tłuszczowe (źródło roślinne), dwutlenek krzemu i powłoczka wegetariańska.
NIE ZAWIERA:
pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków oraz składników pochodzących z orzechów.
Ostrzeżenie:
Znajdujący się wewnątrz pakiecik służący zachowaniu świeżości jest niejadalny.
Sposób użycia:
2 tabletki dziennie pomiędzy posiłkami.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Ważne jest stosowanie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent:
Now Foods,
395 S Glen Ellyn Road,
Bloomingdale,
IL 60108
USA
Zawartość:
120 tabletek
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Kilka słów o producencie:
Firma Now Foods w prowadzonej od 1968 roku działalności każdym dniem zapracowała sobie na miano najbardziej renomowanego producenta w branży w
USA. Potwierdzają to liczne tytuły i nagrody: Producent Roku 2003 w USA, Najlepsza Marka w sklepach ze zdrową żywnością w USA w 2004 roku. Now Foods
mając na celu najwyższą satysfakcję swoich klientów produkuje tylko najwyższej dostępnej farmaceutycznej klasy. Dla zapewnienia bezwzględnej jakości
podstawowych składników każdy z naszych dostawców jest przez nas kontrolowany w nieregularnych audytach. Now Foods robi wszystko co możliwe, aby
najwyższa jakość produktów mogła być zaoferowana klientom w cenie, na którą mogą sobie pozwolić.

