Dokumentacja techniczna produktu
60 kapsułek / 650 mg

WWW: http://nutriprofits.com
Obsługa partnerów: support@nutriprofits.com
© 20132017 NutriProfits. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ETYKIETA SUPLEMENTU DIETY SNORAN PLUS

SNORAN PLUS
SUPLEMENT DIETY
60 kapsułek / 650 mg
Snoran Plus to wieloskładnikowy suplement diety przeznaczony dla osób szukających wsparcia dla
układu oddechowego podczas snu. Zawiera on ziele tymianku, które przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania górnych dróg oddechowych. Składniki produktu pomagają łagodzić podrażnienia
gardła, krtani i strun głosowych (mięta pieprzowa, melisa, eukaliptus), a także wspomagają pracę układu
odpornościowego (gorzknik kanadyjski, witamina C). Snoran Plus zawiera ekstrakty roślinne o
działaniu łagodzącym i kojącym, które redukują łaskotanie i drapanie w gardle. Ponadto zawarty w
produkcie ekstrakt melisy działa uspokajająco i odprężająco na układ nerwowy, redukuje rozdrażnienie
i ułatwia zasypianie.
PL
Ekstrakt z liści mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) 4:1
Ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) 4:1
Ekstrakt z liści eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus globulus Labill.) 4:1
Ekstrakt z korzenia gorzknika kanadyjskiego (Hydrastis canadensis L.) 4:1
Witamina C
Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis L.) 4:1
Sproszkowane ziele tymianku (Thymus vulgaris L.)

2 kapsułki
250,00 mg
200,00 mg
150,00 mg
150,00 mg
120,00 mg
100,00 mg
70,00 mg

% RWS*

150%

SKŁADNIKI: ekstrakt z liści mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) 4:1; otoczka kapsułki – żelatyna;
ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) 4:1; ekstrakt z liści eukaliptusa gałkowego
(Eucalyptus globulus Labill.) 4:1; ekstrakt z korzenia gorzknika kanadyjskiego (Hydrastis canadensis
L.) 4:1; kwas L-askorbinowy (witamina C); ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego (Althaea
officinalis L.) 4:1; sproszkowane ziele tymianku (Thymus vulgaris L.); barwnik – dwutlenek tytanu.
SPOSÓB UŻYCIA: Zalecana porcja do spożycia to 2 kapsułki, najlepiej 30 min. przed posiłkiem.
Preparat popić około 300 ml wody.
OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie
powinien stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia. Preparat nie jest
przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywanie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM / NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz na spodzie
opakowania.
PRODUCENT: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA.
KRAJ POCHODZENIA: Unia Europejska.
MASA NETTO: 39 g

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU DO OBROTU

