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MyVita krople KURKUMA 50ml
 

Cena: 29,50 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50ml

Postać krople

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVITA KROPLE KURKUMA 50ML

**Opis produktu:**

Preparaty marki MyVita to skoncentrowane składniki roślinne o doskonałej przyswajalności. Roztwory są doskonałym nośnikiem
substancji aktywnych zawartych
w roślinach i maksymalizują ich potencjał prozdrowotny. Kurkuma to niezwykle popularna na całym świecie przyprawa. Równie znane
są jej właściwości prozdrowotne. Najbardziej cenili ja mieszkańcy Dalekiego Wschodu. W starożytnych Chinach stosowano kurkumę
przy problemach z układem pokarmowym i wątrobą. I jak najbardziej słusznie, ponieważ może wspomóc procesy trawienne i działanie
układu pokarmowego. Najnowsze badania naukowe dowodzą, że kurkuma wykazuje silny potencjał antybakteryjny
oraz antyoksydacyjny. Przyczynia się poprzez swoje właściwości przeciwutleniające
do obniżenia wolnych rodników w organizmie a co za tym idzie wpiera jego działanie, zwiększa odporność oraz może przyczynić się do
spowolnienia procesów starzenia
się organizmu. 

**Składniki:**

Nośnik: glicerol roślinny, alkohol etylowy 21%, kurkuma korzeń (Curcuma longa), woda oczyszczona.
Dzienna porcja (56 kropli) zawiera: kurkuma 250 mg.

**Działanie:**

Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

**Zalecane spożycie:**

2 razy dziennie po 28 kropli. Wstrząsnąć przed użyciem. Można wymieszać z wodą lub ulubionym napojem.
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**Wielkość opakowania:**

50 ml

**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**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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