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HEPATICA BETA GLUKAN 85%
1,3/1,6 D -270 KAPSUŁEK

113,00 PLN
PROMOCJA: 103,00 PLN
STARA CENA:

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: HEPATICA
Kod EAN: 5905279653061

OPIS PRZEDMIOTU

Hepatica - 85% Beta Glukan 1,3/1,6 D - 270
kapsułek (3 opakowania z hologramem po 90
kapsułek)
suplement diety
Beta glukan 1,3/1,6 D to naturalny polisacharyd występujący w ścianach
komórkowych drożdży z gatunku Saccharomyces cerevisiae. Beta glukan ﬁrmy
Hepatica pozyskiwany jest nowoczesną metodą produkcyjną pozwalającą na

uzyskanie wysokoskoncentrowanego czystego beta glukanu 1,3/1,6D,
pozbawionego innych składników mogących osłabić jego działanie (przede
wszystkim białek i tłuszczów). Beta glukan ﬁrmy Hepatica posiada
udokumentowane badania naukowe, które potwierdzają jego wysoką jakość i
skuteczność.
Naturalne wzmocnienie organizmu.
Beta glukan – substancja naturalnie występująca w ścianach komórkowych wielu
roślin, grzybów i mikroorganizmów.
Najbardziej aktywną formą jest beta glukan 1,3/1,6 D występujący m.in. w ścianie
komórkowej drożdży.
Opatentowana, zaawansowana technologia pozyskiwania gwarantuje jego wysoką
czystość a co za tym idzie wysoką skuteczność działania.
Cechy unikatowe produktu:
• Najbardziej aktywna forma beta glukanu (1,3/1,6 D).
• Wysoki stopień czystości (85%) gwarantujący skuteczność działania.
• Produkt bez dodatków.
Składniki: wyciąg z drożdży piwowarskich (Saccharomyces cervisiae) 85% beta
glukan 1,3/1,6 D, stabilizator hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki
kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka 2 razy dziennie przed posiłkiem.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps, 1 kapsułka zawiera 195 mg beta glukanu.
Kraj pochodzenia: Niemcy
UWAGA:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. W utrzymaniu dobrej
kondycji zdrowotnej duża rolę odgrywa zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia.
W celu uzyskania korzystnego działania należy przyjmować suplement codziennie
zgodnie z zaleceniami.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w sposób niedostępny dla
małych dzieci.
Numer partii oraz Najlepiej spożyć przed końcem - na opakowaniu
najlepiej spożyć do: 08.2020r.

Hepatica to nowa polska ﬁrma na rynku suplementów.
Stworzona przez podróżnika, badacza, ﬁtoterapeutę, naturoterapeutę, współtwórcę
sukcesów takich ﬁrm jak Laboratoria Natury – Sławka Rasińskiego.
Kluczowe elementy, które budują skuteczny, działający produkt to odpowiednia
selekcja surowców, ich jakość, zawartość substancji aktywnych, dawka oraz postać
produktu.
Skuteczność to jest to, co wyróżnia preparaty naszej ﬁrmy.
W produkcji używamy tylko kapsułek roślinnych, unikamy substancji dodatkowych,
jeżeli nie jest to niezbędne, oraz nie używamy stearynianu magnezu.
Każdy produkt posiada certyﬁkaty analityczne i jest przebadany pod kątem
autentyczności oraz bezpieczeństwa.
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