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Panaseus Moja tarczyca - 50
kapsułek
Cena

36,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

KAT00063

Kod EAN

5907483417422

Producent

Panaseus

Opis produktu

Moja tarczyca to suplement stworzony z myślą o osobach, które borykają się z problemami z tarczycą. Ashwagandha i żeńszeń należą do adaptogenów, które wspierają organizm w walce ze stresem. Gotu kola reguluje stężenie tyroksyny – głównego
hormonu gruczołu tarczycowego*. Tarczyca bajkalska może pośredniczyć w mechanizmie działania hormonów**

• Silne ekstrakty roślinne, w tym aż połowa standaryzowanych!
• Synergiczne połączenie ekstraktów roślinnych
• 50 dni naturalnej suplementacji
• Produkt wegański

Składnik aktywny
Lukrecja - ekstrakt 10:1
Ashwagandha - ekstrakt 10:1
Żeń-szeń - ekstrakt 10:1
Gotu kola - ekstrakt
w tym saponiny triterpenowe (10%)
Tarczyca bajkalska - ekstrakt
w tym bajkalina (85%)
Rdestowiec - ekstrakt
w tym trans-resweratrol (50%)

1 kapsułka
72
72
50
50
5
50
40,2
10
5

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka, raz dziennie.
Sposób użycia: Kapsułkę połknąć i popić dużą ilością wody, po pierwszym posiłku.
Składniki: Ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza globra) 10:1, ekstrakt z korzenia Ashwagandhy (Withania somnifera) 10:1,
ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus) 10:1, ekstrakt z liści wąkroty azjatyckiej (Centella
asiatica) standaryzowany na zawartość min. 10% saponin triterpenowych, ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria
baicalensis) standaryzowany na zawartość min 85% bajkaliny, inulina, ekstrakt z rdestowca ostrokończystego (Reyonutria
japonica) standaryzowany na zawartość min. 50% trans-resweratrolu. Skład kapsułki: celuloza roślinna (wegetariańskie)
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Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa. Wyprodukowano w UE.
Informacja: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Ostrzeżenie: Osoby przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane
dzieciom, kobietom w ciąży oraz karmiącym.
Wizualizacja może różnić się od opakowania rzeczywistego.

Główny Inspektorat Sanitarny: GIS-ŻP-SD-4230-13588/KC/19

*https://www.researchgate.net/publication/334123656_Review_on_Miracle_of_Herbals_in_Treatment_and_Regulation_of_Thyroi
d [Dostęp:12.12.2019]
**http://downloads.hindawi.com/journals/ecam/2019/3239649.pdf [Dostęp: 10.12.2019]
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