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Enzyme Max, 350 Kapsułek
 

cena: 499,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Producent Noble Pharma

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Noble Pharma Enzyme Max to suplement diety, który zawiera ultra silny kompleks składający się z enzymów roślinnych: bromelainy,
papainy.

Ponadto w skład preparatu Enzyme Max wchodzą substancje pochodzenia roślinnego: ekstrakt z owoców mangostanu (patent
Mangoselect®), rutyna, ekstrakt z pestek winogron, kwercetyna.

Bromelaina i Papaina pozyskiwane odpowiednio z ananasa i papai zaliczane są do endopeptydaz - podgrupy enzymów proteolitycznych.

Ponadto:

Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Witaminy E i C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E.

Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Sposób użycia:

należy przyjmować 2 kapsułki dwa razy dziennie.

Kapsułki popić niegazowaną wodą (200-250 ml).

W celu osiągnięcia optymalnego efektu, kapsułki należy przyjmować co najmniej 45 minut przed lub 90 minut po posiłku.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.

Dodatkowe informacje:

Preparat posiada gwarancję oryginalnego pochodzenia. Nasza firma zapewnia transport w bezpiecznych warunkach. Darmowa
Dostawa z produktem. Zapraszamy!

Kraj produkcji: Niemcy

Opakowanie: 350 kapsułek

Zestawy promocyjne:

Zestaw ekonomiczny opakowanie 2 x 350 kapsułek ->
Zestaw trójpak 3 x 350 kapsułek w najlepszej cenie ->

Producent

NoblePharma
Unter den Linden 10
10117 Berlin

Dystrybucja w Polsce:
NoblePharma
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

Dodatkowe informacje: 

BioMed24.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

BioMed24.pl - Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku. Zaufaj sprawdzonej marce.
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