
ZIOŁA / STANDARYZOWANE PEŁNA SIŁA DZIAŁANIASPIS TREśCI 112 PRODUKTY 
(dawkowanie/czas kuracji)

  Oliwka Europejska 
 wyciąg z liści Olea europaea
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 USA, Producent: SOLGAR VITAM
IN AND HERB, LEONIA, N.J.

Dystrybutor w
 Polsce: SOLGAR POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Skoroszew

ska 12, 02-495 W
arszaw

a
internet:

w
w

w.solgar.com
.pl

Standaryzowane zioła o pełnej sile działania firmy Solgar. Zapewniają 
stały i jednolity poziom roślinnych składników odżywczych. W uni- 
kalnym procesie mieszamy wystandaryzowany ekstrakt ziołowy 
zawierający kontrolowaną ilość ważnych związków roślinnych ze 
wszystkimi składnikami występującymi w nieprzetworzonym ziole. 
W rezultacie otrzymujemy unikalny, wysokiej jakości wyciąg ziołowy 
o synergistycznie pełnej sile działania zioła występującego w naturze.

Produkt nie zawiera cukru, soli, drożdży, pszenicy, soi, glutenu ani pro- 
duktów mlecznych i zwierzęcych i jest wytwarzany bez użycia sztucz- 
nych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.

Oliwka Europejska wycig z liści
60 kapsułek roślinnych
Suplement diety
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i nie nasłonecz- 
nionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze 
pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250.
PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA ZOSTAŁA 
USUNIĘTA LUB USZKODZONA W INNY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY 
OTWARCIE PRODUKTU PRZED ZAKUPEM.

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) do trzech (3) kapsułek dziennie, 
najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. 
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt 
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Skład:
Jedna (1) kapsułka zawiera:
Standaryzowany ekstrakt ze sproszkowanych liści oliwek .........225 mg
  14 mg  oleuropeina
Proszek z nieprzetworzonych liści oliwek ..................................225 mg
Otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza)
Substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu , dwutlenek krzemu
Przeciwutleniacz: sproszkowana baza PhytO2X

®

  (mieszanina betakarotenu naturalnego pochodzenia i kwasu 
  askorbinowego)

 otrzymywany z roślinnego kwasu stearynowego
 PhytO2X

® to specjalna mieszanka naturalnych antyoksydantów,    
która gwarantuje zachowanie pełnej świeżości składników.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, 
powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Solgar jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
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