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PADMA BASIC TABL. 100 TABL *
 

Cena: 145,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent TYMOFARM P.R.P

Opis produktu
 

PADMA BASIC (Suplement diety) jest produkowana w Szwajcarii, przy zachowaniu najwyższych standardów dla produkcji leków i
suplementów.

Padma Basic uzupełnia dietę w składniki roślinne, które wspomagają odporność (mech islandzki, owoc migdałecznika, korzeń lukrecji,
ziele babki, ziele sida cordifolia). Najważniejsza jest odporność - silny organizm jest mniej podatny na czynniki zewnętrzne.

Składniki Padma Basic pomagają zachować prawidłowe krążenie (np. owoc migdałecznika, kwiat goździka, ziele sida cordifolia, korzeń
waleriany, kamfora naturalna). Prawidłowe krążenie jest niezbędne dla zachowania prawidłowych funkcji organizmu.

Składniki Padma Basic (owoc migdałecznika, kwiat goździka, ziele rdestu, kwiat nagietka) wspierają układ oddechowy, działają kojąco na
gardło, jamę ustną i krtań.

SKŁAD PADMA BASIC

korzeń costusa
mech islandzki
owoc miodli indyjskiej
owoc kardamonu
owoc migdałecznika
czerwone drewno sandałowe
owoc korzennika
owoc aegle sepia
siarczan wapnia
ziele orlika
korzeń lukrecji
ziele babki

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
https://www.homeoapteka24.pl/padma-28-basic-tabl-100-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

ziele rdestu
ziele pięciornika
kwiat goździka
kłącze hedychii
ziele sida cordifolia
korzeń waleriany
liść sałaty
kwiat nagietka
kamfora naturalna

Skład 1 kapsułki: żelatyna 96 mg (otoczka), korzeń costusa 40mg, mech islandzki 40 mg, owoc miodli indyjskiej 40 mg,owoc kardamonu
30 mg, owoc migdałecznika 30 mg, czerwone drewno sandałowe 30 mg, owoc korzennika 25 mg, owoc aegle sepia 20 mg, siarczan
wapnia 20 mg (1%ZDA)*, ziele orlika 15 mg, korzeń lukrecji 15 mg, ziele babki 15 mg, ziele rdestu 15 mg, ziele pięciornika 15 mg, kwiat
goździka 12 mg, kłącze hedychii 10 mg, ziele sida cordifolia 10 mg, korzeń waleriany 10 mg, liść sałaty 6 mg, kwiat nagietka 5 , kamfora
naturalna 4 mg *procent zalecanego dziennego spożycia

Zalecana porcja dzienna: dzieci w wieku 4-6 lat 2 kapsułki dziennie, dzieci w wieku 6-10 lat 3 kapsułki dziennie, dzieci powyżej 10 lat i
dorośli 4 kapsułki dziennie. Najlepiej stosować przed posiłkiem i popić wodą.

Polecane jest systematyczne przyjmowanie Padma Basic.
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