Reishi (Leskokôrka lesklá, Ganoderma lucidum) spoločne s Betaglukánom tvoria ideálny doplnok k podpore imunity, reguluje tiež hladinu cholesterolu v krvi a má priaznivý vplyv na obehovú sústavu.
Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava zaisťujú riadne
fungovanie organizmu a dobrú kondíciu./Nezapomeňte, že zdravý způsob
života a vyvážená strava zajišťují řádné fungování organismu a dobrou
kondici.
Číslo výrobnej šarže a minimálna trvanlivosť do: na obale
Číslo výrobní šarže a minimální trvanlivost do: na obale
Skladovanie: Skladujte mimo dosahu detí. Chráňte pred vlhkosťou
a priamym slnečným žiarením.
Skladování: Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte před vlhkostí a přímým
slunečním světlem.
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Lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum
Leskokôrka lesklá, Ganoderma lucidum

Obsah netto: 90 kapslí / kapsúl

Dávkovanie/Dávkování: 2x denne 1 kapsula. Zapiť dostatočným
množstvom vody. V čase nepriaznivého počasia a v chrípkovom období 2x
denne 2 kapsule. / 2x denně 1 kapsle. Zapít dostatečným množstvím vody. V
době nepříznivého počasí a v chřipkovém období 2x denně 2 kapsle.
Upozornenie: Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej
stravy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné pre osoby alergické
(precitlivené) na niektorú z látok, uvedených v zložení produktu. Vhodné pre
vegetariánov a vegánov.
Upozornění: Nepřesahovat doporučenou denní dávku. Není určeno jako
náhrada pestré stravy. Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy.
Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé) na některou z látek ve složení
produktu. Výrobek je vhodný pro vegetariány a vegany.
Zloženie/Složení (v prepočte na dennú dávku/v přepočtu na denní
dávku – 2 kapsle): Reishi extrakt 10:1 800mg, Beta glucan 1,3/1,6 D
200mg. Denní dávka odpovídá 8000mg sušiny reishi.
Přídavné látky: stearan hořečnatý (protispékavá látka), želatina (obal kapsle), oxid titaničitý (barvivo).
Distributor/Distribútor:
Pharma Activ Czech s.r.o.
Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná
tel.: 596 612 020, info@pharmaactiv.cz
www.pharmaactiv.cz
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Reishi (Lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum) společně s Betaglukanem tvoří ideální doplněk k podpoře imunity, reguluje také hladinu
cholesterolu v krvi a příznívý vliv na oběhovou soustavu.

