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Lipobon 60 kaps.
 

Cena: 36,44 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

LIPOBON

suplement diety

60 kapsułek

Ze względu na zawartość liścia karczocha preparat wspomaga utrzymanie prawidłowego poziom cholesterolu w surowicy krwi, a także
prawidłowe trawienie oraz funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych. Ze względu na zawartość liścia miłorzębu japońskiego preparat
wspomaga krążenie krwi w naczyniach mózgowych i obwodowych, przez co przyczynia się do utrzymania dobrej pamięci, zwłaszcza u
osób starszych.

Zastosowanie: suplementacja diety w liść karczocha oraz liścia miłorzębu japońskiego.

Zalecane spożycie: spożywać 2 razy dziennie po 1 kapusłce.

Składniki: ekstrakt z liści karczocha, substancja wypełniająca (maltodekstryna), żelatyna, ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego,
substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, dwutlenek krzemu).

Zaleca dzienna porcja produktu zawiera (2 kapsułki): ekstrakt z liści karczocha 732mg, ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego 80mg.

Przeciwwskazania: nie stosować w okresie ciąży i laktacji, u osób uczulonych na składniki preparatu, a także w przypadku niedrożności
dróg żółciowych, niedrożności jelit. Ze względu na żółciopędne właściwości preparatu nie stosować w trakcie ataku kolki żółciowej.

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

W przypadku zaburzeń krzepliwości krwi stosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Ze względu na
zawartość ekstraktu z miłorzębu japońskiego preparat może nasilać działanie leków obniżających krzepliwość krwi.

Ze względu wątpliwości ze stosowaniem preparatu należy zwrócić się po dodatkowe informacje do lekarza lub farmaceuty.

Producent:

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED

ul. Stawowa 23

34-300 Żywiec
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