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PERSPIBLOCK Forte 30 tabl.
 

Cena: 21,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Perspiblock Forte, 30 tabletek

Naturalne składniki produktu zostały dobrane w taki sposób, aby ograniczać ilość wydzielanego potu poprzez oddziaływanie
wewnętrzne, a nie jak w przypadku antyperspirantów – jedynie zewnętrzne. Zawarta w składzie szałwia lekarska przyczynia się do
normalizacji i hamowania nadmiernego pocenia. Wspiera obronę organizmu przed czynnikami zewnętrznymi oraz pomaga w ochronie
komórek i tkanek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Skrzyp polny wspiera funkcje wydzielnicze nerek. Pokrzywa sprzyja eliminacji
wody z organizmu oraz wspiera układ odpornościowy. Melisa ułatwia odprężenie i pomaga w ochronie przed stresem oksydacyjnym.
Pomaga utrzymać pozytywny nastrój.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli 3 razy 1 tabletka. Preparat zaleca się stosować podczas lub po posiłku, popijając wodą.

Składniki: celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z ziela melisy, ekstrakt z ziela
skrzypu, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja
wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca),
dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyleceluloza (substancja glazurująca), talk (substancja glazurująca), olej roślinny, żółcień
chinolinowa (barwnik), czerwień koszenilowa A (barwnik), żółcień pomarańczowa FCF (barwnik), wosk pszczeli i wosk Carnauba
(substancje glazurujące).

3 tabletki zawierają: wyciąg z liści szałwii 675mg (co odpowiada 2700mg liści), wyciąg z ziela skrzypu 75mg (co odpowiada 450mg
ziela), wyciąg z ziela pokrzywy 200mg (co odpowiada 1200mg ziela), wyciąg z ziela melisy 75mg (co odpowiada 525mg ziela).

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować produktu
długotrwale.

Ważne wskazówki:
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Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

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

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Żółcień cholinowa, czerwień koszenilowa, żółcień pomarańczowa: mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie u dzieci.

Producent:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,

ul. Partyzancka 133/151,

95-200 Pabianice.
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