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ABOCA IMMUNOMIX PLUS kapsułki x 50kaps.
 

Cena: 50,41 zł

Opis słownikowy

MARKA ABOCA

OPAKOWANIE 50 kaps. (butelka ze szkła)

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: ABOCA

ILOŚĆ: 50 kaps.

IMMUNOMIX PLUS KAPSUŁKI
Z JEŻÓWKĄ, CZARNYM BZEM I VILCACORĄ, DLA WSPARCIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

ZASTOSOWANIE:
Immunomix Plus kapsułki jest w 100% naturalnym produktem, owocem badań firmy Aboca, który wspiera układ odpornościowy dzięki
liofilizowanemu multifrakcjonowanemu ekstraktowi z jeżówki (Echina2-LMF), liofilizowanemu sokowi z czarnego bzu oraz całkowitemu
koncentratowi z vilcacory.
Echina2-LMF: liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z korzenia jeżówki bladej.
Jest to ekstrakt mianowany i standaryzowany na zawartość echinakozydu i polisacharydów, który Aboca uzyskuje z wybranej
odmiany jeżówki bladej, uprawianej bezpośrednio przez Aboca.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
Zaleca się przyjmowanie 2 kapsułek dziennie, najlepiej rano i przez okres przynajmniej 20 dni; dawka może zostać zwiększona, do
dwóch razy dziennie.
ILOŚĆ DLA ZALECANEJ PORCJI DZIENNEJ2 KAPSUŁKI4 KAPSUŁKIJeżówka blada liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z korzenia
(Echina2-LMF)
mianowany na zawartość echinakozydu 2% (metoda HPLC)
mianowany na zawartość polisacharydów (metoda HPLC-SEC) 20%
161,6 mg
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3,2 mg

32,3 mg
323,2 mg

6,5 mg

64,6 mg
Jeżówka blada sproszkowany korzeń
mianowany na zawartość echinakozydu 0,6% (metoda HPLC)
202 mg
1,2 mg
404 mg
2,4 mg
Czarny bez liofilizowany sok z owoców
odpowiadający zawartości świeżych owoców czarnego bzu
121,2 mg
1,84 g
242,4 mg
3,68 g
Vilcacora koncentrat całkowity z kory
202 mg
404 mg

SKŁAD:
Jeżówka blada (Echinacea pallida) sproszkowany korzeń, vilcacora (Uncaria tomentosa) sproszkowana kora, żelatyna, jeżówka
blada (Echinacea pallida) liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z korzenia (Echina2-LMF), czarny bez (Sambucus nigra) liofilizowany
sok z owoców, guma akacjowa, vilcacora (Uncaria tomentosa) liofilizowany ekstrakt z kory.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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