Informacje o produkcie

Utworzono 22-06-2018

Now Foods Vein Supreme 90 kaps.
Cena :
82.50 zł
Producent : Now Foods, USA
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

SUPLEMENT DIETY
Zawartość w 1 kapsułce oraz %RWS*:
Trunorin (standaryzowany ekstrakt z żółtodrzewu amerykańskiego) (Zanthnxylum americanum i/lub Zanthoxylum clava-herculis) (minimum 6% wszystkich
alkaloidów) 250mg
Ekstrakt z kasztanów jadalnych (Aesculus hippocastanum)(nasiona/owoce) (minimum 20% escyny) 100mg
Wyciąg z myszopłochu kolczastego (Ruscus aculeatus)(korzeń) (minimum 10% saponiny-ruskogeniny) 50mg
Ekstrakt z winogron (Vitis vinifera) (znormalizowany dla polifenoli) 20mg
Proszek z rutyny (Sophora japonica (pąk kwiatu) 10mg
*RWS Referencyjne Wartości Spożycia
Składniki:
Trunorin ekstrakt, ekstrakt z kasztanów jadalnych, wyciąg z myszopłochu kolczastego, ekstrakt z winogron, proszek z rutyny, mąka ryżowa, proszek celulozowy, celuloza (kapsułka)(substancja wypełniająca) sole magnezowe kwasów tłuszczowych (źródło roślinne) (substancja przeciwzbrylująca) i dwutlenek
krzemu (substancja przeciwzbrylająca). Zawiera owoce kasztanowca.
NIE ZAWIERA:
Pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków.
Ostrzeżenie:
Znajdujący się wewnątrz pakiecik służący zachowaniu świeżości jest niejadalny.
Sposób użycia:
2 kapsułki dziennie.
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:
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

90 kapsułek
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.

