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SOLGAR REISHI SHIITAKE MAITAKE EKSTRAKTY 50
kapsułek
 

Cena: 111,15 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR REISHI SHIITAKE MAITAKE EKSTRAKTY, 50 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Kompozycja trzech grzybów znanych w medycynie azjatyckiej od setek lat. Suplement diety Solgar Reishi Shiitake Maitake ekstrakty
polecany jest do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki wspierające utrzymanie organizmu w zdrowiu.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:
Reishi (Ganoderma lucidum):
Sproszkowany grzyb Reishi – 100 mg
Standaryzowane Czerwone Reishi – sproszkowany ekstrakt 30 mg
w tym: 4% triterpenoidów – 1,2 mg, 7% beta-glukanów – 2,1 mg
Shiitake (Lentinula edodes):
Sproszkowany grzyb Shiitake – 100 mg
Sproszkowany ekstrakt (20:1) – 1,5 mg
Maitake (Grifola frondosa):
Sproszkowany ekstrakt (4:1) – 100 mg
Składniki:
sproszkowany grzyb Reishi: standaryzowane Czerwone Reishi – sproszkowany ekstrakt, w tym: 4% triterpenoidów, 7% beta-glukanów;
Shiitake (L. edodes): sproszkowany grzyb Shiitake, sproszkowany ekstrakt (20:1); Maitake (G. frondosa): sproszkowany ekstrakt (4:1);
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: sole
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magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych.

**Działanie:**

Głównym składnikiem suplementu diety Solgar Reishi Shiitake Maitake ekstrakty jest grzyb Reishi, który jest bogatym źródłem beta-
glukanów oraz triterpenów. Reishi to naturalny składnik pomagający utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Dodatkowo w składzie
produktu zastosowano sproszkowane ekstrakty grzybów Shiitake i Maitake, wraz z Reishi tworzą one wyjątkowy kompleks zachowujące
naturalne właściwości.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 2 kapsułki, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

50 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 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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