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Link do produktu: https://www.sklep-bio-natura.pl/lukrecja-ekstrakt-firma-yango-p-134.html

Lukrecja Ekstrakt. Firma Yango. 60
kapsułek
Cena

44,00 zł

Producent

Yango

Opis produktu

Lukrecja firmy Yango. Ekstrakt.
Korzeń lukrecji wpływa pozytywnie na stawy i kości. Jest naturalnym przeciwutleniaczem. Wpływa na funkcjonowanie układu
trawiennego - głównie żołądka i jelit. Ma zbawienny wpływ na skórę oraz układ oddechowy.

340 mg ekstraktu z Lukrecji w kapsułkach
60 dni suplementacji
Bez dodatków i wypełniaczy
Kapsułki z celulozy roślinnej, przyjazne wegetarianom i weganom.

STAWIAMY NA JAKOŚĆ!
Suplementy YANGO produkujemy zachowując najwyższe rygory kontroli jakości. Dbamy o odpowiednie stężenie substancji
czynnych i całkowite bezpieczeństwo produktów. Wierzymy, że w ten sposób możemy skutecznie pomóc Ci w osiągnięciu
zamierzonych celów.

Składniki preparatu Lukrecja firma Yango
Składnik aktywny 1 kapsułka
Lukrecja ekstrakt
340 mg
w tym gliceryzyna (≤ 3%) ≤ 10,2 mg
Składniki: Ekstrakt z Lukrecji (Glycyrrhiza glabra) standaryzowana na zawartość ≤ 3% gliceryzyny.; otoczka kapsułki: celuloza
roślinna.
Pozostałe informacje
Kapsułek w opakowaniu: 60 kapsułek
Rodzaj kapsułek: Wegetariańskie
Sugerowana dawka dzienna: 1 kapsułka
1 opakowanie wystarcza na: 60 dni

Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. Masa
netto: 25,8 g

wygenerowano w programie shopGold

Informacja alergiczna:
Nie zawiera skorupiaków, jaj, ryb, orzechów, soi, składników mlecznych, selera, gorczycy, sezamu.

Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: 2020/03/18/SD/F77FAD
--

OPINIE
Marek 12-01-2020
Bardzo polecam lukrecje od Yango, pomogła mi na wrzody żołądka.
Maria Zarzewska 28-01-2020
Lukrecja to znany i sprawdzony środek na problemy z układem pokarmowym. Kupiłam synowi, bo ma nerwową pracę i
nabawił się wrzodów. W gastroskopii stwierdzono mu zmiany wrzodowe i stan zapalny błony śluzowej żołądka. Nie chciałam by
brał tą chemię i dostał ode mnie lukrecje. Mówi, że nie ma już problemu brzuchem a kontrolna gastroskopia potwierdziła
wygojenie zmian. Bardzo dziękuje sklepowi za polecenie mi firmy Yango. Mają bardzo dobrą jakość produktów. W razie
potrzeby będę korzystać z Waszych usług. Pozdrawiam serdecznie, Maria z Głogowa
Rekomendacja Gabinetu BioMora w Zielonej Górze 20-03-2020
Prowadzimy leczenie metodami naturalnymi chorób przewlekłych, w tym chorób układu pokarmowego. Preparaty z lukrecji
często są środkiem, jakie polecamy. Przynoszą wyraźną poprawę u naszych pacjentów i z czystym sumieniem polecamy je na
wszelkie problemy związane z podrażnieniem śluzówki, takie jak zapalenie przełyku, zapalenie żołądka czy nawet wrzody
żołądka i dwunastnicy. Lukrecje stosuje się także do wzmacniania błon śluzowych układu oddechowego podczas różnych
infekcji. Wzmacnia ona obronę śluzówki nie pozwalając przedostać się do środka patogennym czynnikom takim jak bakterie
czy wirusy.

LITERATURA O LUKRECJI
"Zakres zastosowania: w owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy, przy przewlekłym nieżycie żołądka, i nieżycie górnych dróg
oddechowych".
Dane z: Profile działania leków roślinnych, pod red. dr nauk. farm. Alicji Noculak-Palczewskiej, wyd. MedPharm.
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