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ALTER MEDICA ZŁOCIEŃ MARUNA 60kaps.
 

Cena: 17,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ALTER MEDICA

Opis produktu
 

Alter Medica Złocień Maruna 60 kaps.

**Opis produktu:**

Złocień maruna - feverfew to kompozycja ekstraktu ze złocienia maruna, witaminy B2 oraz witaminy B5.
Złocień Maruna (Tanacetum parthenium) – ang. feverfew.
Liść złocienia maruna jest surowcem zielarskim, o charakterystycznym korzennym zapachu. Występujący w liściach złocienia partenolid
uważany jest za główny składnik, decydujący o aktywności biologicznej ekstraktu. Od lat złocień wykorzystywany jest jako środek
niwelujący bóle migrenowe, menstruacyjne, artretyczne, reumatyczne, zębów oraz dolegliwości żołądkowo - jelitowe.
Witamina B2 (ryboflawina)
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Przeprowadzone badania naukowe wykazały korzyści ze stosowania
witaminy B2 w zapobieganiu migrenowym bólom głowy. Jest dobrze tolerowana i cechuje się wysokim bezpieczeństwem stosowania.
Witamina B5 (kwas pantotenowy)
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

**Składniki:**

Kwas pantotenowy (wit. B5); ekstrakt z liścia złocienia maruny (Tanacetum parthenium); ryboflawina (wit. B2); subst. wypełniająca:
celuloza; subst. przeciwzbrylające: E551 i E470b; otoczka kapsułki: żelatyna.

**Działanie:**

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie. Popić wodą.
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**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**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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