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Depribon 30 kapsułek
 

Cena: 22,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Depribon, 30 kapsułek

Zawarty w suplemencie diety ekstrakt z dziurawca pomaga w zachowaniu pozytywnego nastroju. Ekstrakt z korzenia żeń-szenia
pomaga zachować sprawność psychiczną i fizyczną.
Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie: dorośli 1 kapsułka dziennie, stosować w godzinach porannych.

Składniki: ekstrakt z dziurawca (Hypericum perforatum L.), żelatyna, ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng C.A. Meyer,
maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu).

1 kapsułka zawiera: ekstrakt z ziela dziurawca 150mg, ekstrakt z korzenia żeń-szenia 50mg.

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania
preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed promieniami słonecznymi.
Podczas stosowania preparatu należy unikać opalania (w przypadku zaczerwienienia nasłonecznionej skóry należy przerwać
spożywanie produktu).
Nie stosować w przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna i ninne pochodne kumaryny, indynawiru lub
innych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV, irynotekanu, imatynibu i innych leków stosowanych w leczeniu raka, cyklosporyny,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/depribon-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

takrolimusu i innych leków przeciwdepresyjnych.
Suplementację preparatem podczas leczenia farmakologicznego należy skonsultować z lekarzem, gdyż ziele dziurawca może osłabiać
lub nasilać działanie leków, a także zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Producent:
Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED,
Stawowa 23,
34-300 Żywiec
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