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Trawienie 30 tabletek
 

Cena: 13,22 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zioła w tabletkach, Trawienie, 30 tabletek
suplement diety

Standaryzowany wyciąg z nasion ostropestu plamistego korzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych oraz wpływa
na naturalną regenerację watroby. Ekstrakt z liści karczocha wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego oraz trawienie tłuszczów.
Karczoch przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu cholesterolu i lipidów. Wyciąg z mięty pieprzowej oraz wyciąg z kopru
wspomagają trawienie ora prawidłową pracę układu pokarmowego.

Wykaz składników:

Składniki: Substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z karczocha, wyciąg z mięty pieprzowej, wyciąg z kopru, wyciąg z nasion
ostropestu, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, naturalny olejek z kminku, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Ilości składników:

Składniki Zawartość w 1 tabl.

Wyciąg z karczocha 100 mg

Otrzymany z suszonego karczocha 600 mg

Zawierający 5% cynaryny 5 mg

Wyciąg z mięty pieprzowej 100 mg
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Otrzymany z suszonej mięty pieprzowej 400 mg

Wyciąg z owoców kopru 100 mg

Otrzymany z suszonego kopru 1500 mg

Wyciąg z nasion ostropestu 50 mg

Zawierający 80% sylimaryny 40 mg

Naturalny olejek z kminku 5 mg

Sugerowane dawkowanie:

1 tabletka dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki produktu do spożycia w ciągu dnia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Nazwa firmy produkującej środek/Adres podmiotu:

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM S.A.ul. Wojska Polskiego 339 - 300 Mielec

Kraj lub miejsce pochodzenia:

Wyprodukowano w Unii Europejskiej.

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

Celem suplementu diety jest uzupełnienie normalnej diety.

Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w ulotce załączonej do produktu bądź na jego opakowaniu.
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