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MyVita SILVER ULGA ZAPARCIA 60 kaps.
 

Cena: 25,95 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVita Silver ULGA ZAPARCIA 60 kaps.

**Opis produktu:**

Suplement diety MyVita SILVER Ulga zaparcia składa się wyłącznie z aktywnych składników bez sztucznych dodatków i wypełniaczy.
Słada się ze starannie dobranej kompozycji roślinnych składników, które w delikatny sposób wspomagają wypróżnianie bez
gwałtownego efektu przeczyszczającego. Preparat wzbogacono o naturalny prebiotyk w postaci inuliny. Zapewnia ona wsparcie dla
rozwoju prawidłowej flory jelitowej. Zawiera również aminokwas leucynę. Wszystkie składniki wchodzące w skład preparatu zamknięto
w kapsułce wytworzonej z roślinnej celulozy bez barwników.

**Składniki:**

inulina z korzenia cykorii - 60 mg, kompozycja roślinnych ekstraktów: z kory szakłaka amerykańskiego; z liści senesu; z rumianku
pospolitego; z liści miety [pieprzowej;
z korzenia mniszka lekarskiego; z owocu kopru włoskiego, L-leucyna - 40 mg, hydroksypropylometyloceluloza

**Działanie:**

MyVita SILVER Ulga zaparcia to suplement diety, który zawiera naturalne składniki roślinne łagodnie wspomagające wypróżnianie.
Adresowany jest do osób dorosłych.

**Zalecane spożycie:**

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki wieczorem popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. W przypadku
braku oczekiwanego efektu fizjologicznego można stosować 2 kapsułki dziennie.

**Wielkość opakowania:**
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60 kapsułek

**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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