Żeń – szeń DUO
suplement diety
200 mg ekstraktu z żeń-szenia właściwego
200 mg ekstraktu z żeń-szenia syberyjskiego
w 1 kapsułce
30 kapsułek
Żeń-szeń DUO to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych zawierający 200 mg ekstraktu
żeń-szenia właściwego oraz 200 mg ekstraktu z żeń-szenia syberyjskiego w 1 kapsułce.
Żeń – szeń właściwy pomaga w utrzymaniu sprawności psychicznej i fizycznej, wspomaga pamięć
oraz funkcje poznawcze. Żeń – szeń właściwy wspomaga utrzymanie energii i witalności oraz
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Żeń-szeń syberyjski wspiera organizm w stanach osłabienia i przemęczenia, wspomaga prawidłowe
krążenie krwi wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie mózgu, wspiera aktywność umysłową
i poznawczą.
Składniki: ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax Ginseng C.A. Mey) standaryzowany na 4%
ginsenozydów, ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), żelatyna,
substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 1 kapsułka dziennie, w trakcie posiłku. Kapsułkę należy
popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.

Składnik
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego
(Panax Ginseng C.A. Mey)
w tym 4% ginsenozydy
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego
(Eleutheococcus senticosus)

Zawartość
w 1 kapsułce
200 mg
8,00 mg
200 mg

Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii – na brzegu blistra i na boku opakowania
Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników
preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Osoby
leczone na nadciśnienie lub przyjmujące inne leki mogą stosować Żeń-szeń DUO suplement diety tylko
po konsultacji z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu przed snem.
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
Producent: Avet Pharma Sp. z o.o., Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa

www.avetpharma.pl

