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FORMEDS F-SPIRULINA 90 porcji
 

Cena: 48,39 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 daw.

Postać PROSZEK

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS F-SPIRULINA 90 porcji

**Opis produktu:**

Suplement diety F-SPIRULINA zawiera spirulinę hawajską. Spirulina hawajska uprawiana jest w ściśle określonych warunkach, dzięki
czemu spełnia normy poziomów zanieczyszczeń, takich jak: lindan (heksachlorocykloheksan), DDT (dichlorodifenylotrichloroetan),
aflatoksyny, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (z ang. PAH)) oraz dioksyny.

**Składniki:**

spirulina hawajska (Arthrospira platensis).

**Działanie:**

Spirulinę hawajską powinny stosować osoby aktywne fizycznie i umysłowo. Jest ona wartościowym źródłem uzupełnieniem diety dla
uczniów w wieku szkolnym, wegetarian, osób starszych oraz odchudzających się. Spirulinę warto suplementować przy problemach z
cukrzycą, wzmocniając odporność oraz przy problemach z cholesterolem.
Sirulina wspomaga procesy trawienia i dobrze działa na florę bakteryjną w jelitach, oczyszcza organizm z toksyn.

**Zalecane spożycie:**

Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia, dodać 200 ml wody lub innego napoju i wymieszać. Uwaga- należy zachować
kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku. Przed spożyciem energicznie
wstrząsnąć pojemnik.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**
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Zawartość opakowania netto: 54g.
Ilość porcji w opakowaniu: 90

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**Uwagi:**

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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