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Antyperspirant 30 tabletek
 

Cena: 12,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent PHARMACY LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Antyperspirant, 30 tabletek

Antyperspirant jest wieloskładnikowym preparatem, którego składniki pomagają ograniczyć potliwość na całej powierzchni ciała
(ekstrakty z szałwi lekarskiej Salvia officinalis, pachnotki zwyczajnej Perilla frutescens). Niezależnie od tego, czy problemem jest
nadmierna potliwość pach, rąk, stóp, czy pleców.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki preparatu, które ograniczają potliwość.

Zalecane spożycie: 2 tabletki dziennie.

Składniki: suchy ekstrakt z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis), suchy ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica doica), substancja
wypełniająca (celuloza mikrostaliczna), suchy ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense), suchy ekstrakt z ziela melisy
(Melissa officinails), suchy ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taxacum officinale), skrobia ziemniaczana, substancja
przeciwzbrylająca (sól magnezowa kwasu tłuszczu - stearynian magnezu), substancja utrzymująca wilgoć (dwutlenek krzemu).

2 tabletki zawierają: suchy ekstrakt z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis) 600mg (12000mg)*, suchy ekstrakt z korzenia pokrzywy
zwyczajnej (Urtica doica) 100mg (2000mg)*, suchy ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) 50mg (500mg)*, suchy
ekstrakt z ziela melisy (Melissa officinails) 25mg (500mg)*, suchy ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taxacum officinale) 25mg
(250mg)*.

* ilość surowca.

Ważnne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecannej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Stosowanie suplementu nie zastąpi dbania o higienę osobistą.
Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki.
Nie jest wskazane przyjmowanie preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Producent:
Pharmacy Laboratories
ul. Wisełki 57, 04-830
Warszawa
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