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Alter Medica Olejek laurowy z kurkumą 30ml
 

Cena: 33,28 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent ALTER MEDICA J.P.M. SZUPINA SP.J.

Opis produktu
 

Alter Medica Olejek laurowy z kurkumą 30ml

Opis produktu:

Suplement diety olejek laurowy z kurkumą zawiera m.in. olejek z liści i korzeni wawrzynu szlachetnego, olejek z kłącza kurkumy. Preparat
zaleca się wszystkim osobom, które chcą uzupełnić codzienną dietę w powyższe substancje.

Składniki:

Oliwa z oliwek extra virgin , olejek z liści i korzeni wawrzynu szlachetnego, olejek z kłącza kurkumy, naturalny aromat kolendry i
rozmarynu.
8 kropli zawiera: Olejek z liści i korzeni wawrzynu szlachetnego 28mg, Olejek z kłącza kurkumy 14mg.

*RWS - Referencyjna wartość spożycia

Właściwości:

Połączenie olejku laurowego i kurkumowego działa bardzo korzystnie, odżywia i usprawnia układ chrzęstny i kostny.
Posiada właściwości rozgrzewające i odprężające.

Zalecane spożycie:

4 - 6 kropli, 2 - 4 razy dziennie, należy rozcieńczyć w ok. 1/2 szklanki wody, herbaty lub soku. Należy dobrze rozmieszać. 

Wielkość opakowania:

30 ml
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Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

Producent:

Alter Medica
ul. Spokojna 11
34-300 Żywiec

Uwagi:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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