ODPORNOŚĆ

KRĄŻENIE

Jakie jest zastosowanie PADMA BASIC?
Padma Basic jest mieszanką oryginalnych ziół, wytwarzaną w Szwajcarii według
tradycyjnej receptury tybetańskiej.
Padma Basic uzupełnia dietę w składniki roślinne, które wspomagają układ immunologiczny
np. mech islandzki, owoc migdałecznika, korzeń lukrecji, ziele babki, ziele sida cordifolia
i pomagają zachować prawidłowe krążenie np. owoc migdałecznika, kwiat goździka,
ziele sida cordifolia, korzeń waleriany, kamfora naturalna.

Jak stosować PADMA BASIC?
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania:
dzieci w wieku 4-6 lat

2 kapsułki dziennie

dzieci w wieku 6-10 lat

3 kapsułki dziennie

dzieci powyżej 10 lat i dorośli

4 kapsułki dziennie

Najlepiej stosować przed posiłkiem i popić wodą. Polecane jest systematyczne
przyjmowanie Padma BASIC. W razie trudności z połykaniem kapsułkę można
otworzyć a zawartość wysypać i wymieszać z wodą, sokiem lub musem owocowym.
Przechowywanie: przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.
Data minimalnej trwałości oraz numer partii znajduje się na boku opakowania.
Ostrzeżenie: suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia. Nie zaleca się stosowania
u kobiet w ciąży. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne.

Zawartość składników w 4 kapsułkach (porcja dzienna):
żelatyna 384 mg (otoczka), korzeń costusa 160 mg, mech islandzki 160 mg, owoc miodli
indyjskiej 140 mg, owoc kardamonu 120 mg, owoc migdałecznika 120 mg, czerwone
drewno sandałowe 120 mg, owoc korzennika 100 mg, owoc aegle sepiar 80 mg, siarczan
wapnia 80 mg (wapń 4% ZDS)*, ziele orlika 60 mg, korzeń lukrecji 60 mg, ziele babki 60 mg,
ziele rdestu 60 mg, ziele pięciornika 60 mg, kwiat goździka 48 mg, kłącze hedychii 40 mg,
ziele sida cordifolia 40 mg, korzeń waleriany 40 mg, liść sałaty 24 mg, kwiat nagietka 20 mg,
kamfora naturalna 16 mg, dwutlenek krzemu 16 mg (substancja przeciwzbrylająca).
*procent zalecanego dziennego spożycia

Opakowania:
20 kapsułek 0,5 g
100 kapsułek 0,5 g

Wytwórca:

Dystrybutor:

Wyprodukowano w Padma AG
w Szwajcarii dla:

PADMA EUROPE GmbH
Hietzinger Hauptstrasse 37/2
AT-1130 Wien, Austria

TYMOFARM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Willowa 8/10 lok.29
00-790 Warszawa, Polska

