Cantitate Netă: 12 g
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ASIGURAȚI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT
®

COSMO PHARM

PREMIUM

REISHI SHIITAKE
MAITAKE

30 capsule

Supliment alimentar

SUPLIMENT ALIMENTAR (400 mg/cps) Ingrediente: Reishi shell-broken spore
powder (pulbere extrafină microactivă din spori de Ganoderma lucidum micronizați la rece a>96%, conținând minimum 2,01% polizaharide în stare pură, 1,71% Reishi triterpene)*, Shiitake (extract hidroalcoolic
uscat 5:1 din corpul ciupercii Lentinula edodes, echivalent a 500 mg pulbere, conținând minimum garantat
30% polizaharide)*, Maitake (extract hidroalcoolic uscat 5:1 din corpul ciupercii Grifola frondosa, echivalent a 500 mg pulbere, conținând minimum garantat 30% polizaharide)*, capsula (gelatină) (*materii
prime obținute din culturi certificate organic). Nu conține alergeni. Valori nutriționale: 4,31 kj/ 1,03 kcal/cps.
Informații nutriționale:
Cant./cps %VNR*
Reishi - pulbere extrafină microactivă din spori 100 mg **
100 mg **
Shiitake - extract 5:1 din corpul ciupercii
30 mg
Polizaharide
**
Maitake - extract 5:1 din corpul ciupercii
100 mg **
30 mg
Polizaharide
**
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.
ACȚIUNI: Asocierea sinergică a celor trei ciuperci asigură o
concentrație maximă de substanțe bioactive (polizaharide – beta
glucan, proteoglucani activi) care susțin sistemul imunitar și ajută la
menținerea numărului, structurii și funcționării normale a celulelor și
țesuturilor. Atenuează manifestările neplăcute produse de agenții
alergenici, chimio și radioterapie. Stimulează secreția de insulină și
menține nivelul normal al zahărului din sânge. Asigură protecție
cardiovasculară, hepatică, renală și neuronală. Ajută la echilibrarea
hormonală. Are efect adaptogen și antioxidant. Crește longevitatea,
tonusul, vitalitatea și energia întregului organism.
UTILIZARE: adulți: 1 - 2 capsule, după masă. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc
o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul
zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Nerecomandat femeilor însărcinate sau care alăptează, precum și persoanelor alergice la oricare dintre ingrediente.
CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

