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Mleczko pszczele Royal Jelly o smaku pomarańczowym 300,
45 tabletek
 

Cena: 30,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 45 tabletek

Postać tabletki do ssania

Producent APIPOL-FARMA SP. Z O.O. PPF

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Royal Jelly MLECZKO PSZCZELE przeznaczone jest dla osób dbających o swoje zdrowie, witalność oraz kondycję psychofizyczną
Mleczko pszczele zwane „eliksirem życia” to odżywcza substancja produkowane przez pszczoły, by karmić Królową Matkę. Zawiera
bogactwo składników, do których należą m.in.: aminokwasy, witaminy, zwłaszcza z grupy B, w tym kwas pantotenowy oraz
biopierwiastki, enzymy, wolne kwasy tłuszczowe, fosfolipidy, sterole i woski

Zestaw biologicznie czynnych substancji preparatu ROYAL JELLY poprawia obniżoną sprawność fizyczną i psychiczną, dodaje
witalności i chęci do życia oraz zwalcza objawy starzenia się organizmu.

Preparat reguluje przemianę materii, transport tlenu, pracę mięśni i centralnego układu nerwowego.
Wykazuje korzystne działanie w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca, w rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego.
Wzmacnia system odpornościowy organizmu i jest cenną odżywką stosowaną w rekonwalescencji.

Zalecane przyjmowanie:
1 do 2 tabletek dziennie, najlepiej na czczo. Ssać powoli. Preparat stosować do trzech miesięcy. Po miesięcznej przerwie kurację można
wznowić.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Uwaga:
Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zmiennik) zróżnicowanej diety.
Royal Jelly MLECZKO PSZCZELE 300 zawiera substancje słodzącą. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
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przeczyszczający.

Skład:

Zawartość składników w porcji
dziennej produktu

2 tabletki %RWS*

Mleczko pszczele świeże 600 mg -

 

*%RWS – procent Referencyjnej Wartości Spożycia. Nie ustalono referencyjnej wartości
spożycia.

300 mg świeżego mleczka pszczelego odpowiada 100 mg liofilizatu.

Proces liofilizacji polega na eliminacji wody ze świeżego mleczka pszczelego w obniżonej temperaturze. Proces ten przedłuża trwałość i
gwarantuje aktywność mleczka pszczelego.

Składniki: substancja słodząca – sorbitol; mleczko pszczele liofilizowane; substancje przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); aromat pomarańczowy.

Producent:
FARMINA SP. Z O.O.
UL. LIPSKA 44
30-721 KRAKÓW
Zakład w Myślenicach
UL. CEGIELSKIEGO 2
32-400 MYŚLENICE
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