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ShroomMe Reishi & Cordyceps suplement diety 90 porcji
 

Cena: 72,67 PLN

Opis słownikowy

Forma podania proszek

Gramatura sztuka

Pojemność 90

Producent HealthLabs

Płeć unisex

Rodzaj pozostałe

Opis produktu
 

ShroomMe Reishi & Cordyceps

Rytuał, który wspiera odporność i poprawia nastrój

90 miarek
odpowiedni dla wegan

● naturalne ekstrakty standaryzowane DER 10:1 i 50:1
● synergistyczne połączenie składników
● zwiększenie sił witalnych
● wysoka zawartość polisacharydów
● źródło antyoksydantów

Wybrane składniki produktu i ich właściwości:

Reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.) 
● grzyb, który od ponad dwóch tysięcy lat wchodzi w skład farmakopei chińskiej i japońskiej jako „ziele w najwyższym stopniu
wzmacniające”.
● suplement diety Reishi & Cordyceps zawiera ekstrakt z lakownicy żółtawej- grzyba Reishi standaryzowany na 40% polisacharydów DER
50:1

Kordyceps chiński (Cordyceps sinensis) 
● grzyb posiadający niezwykłe właściwości, stosowany w Chinach od kilku tysięcy lat.
● suplement diety Reishi & Cordyceps zawiera ekstrakt z Cordyceps sinensis standaryzowany na 40% polisacharydów DER 10:1
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Składniki: Suchy ekstrakt z lakownicy żółtawej- grzyba Reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.) zawierający 40% polisacharydów
DER 50:1, suchy ekstrakt z kordycepsa chińskiego (Cordyceps sinensis) zawierający 40% polisacharydów DER 10:1, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Zalecane spożycie: 1 miarka (500 mg) 1-3 razy dziennie jako dodatek do kawy, herbaty lub innego napoju (nie dodawać do wrzącej
wody). 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Przechowywanie: W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15-25° C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić od wilgoci i światła. 

Środki ostrożności: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Kobiety w ciąży i matki karmiące
stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.
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