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AquaAPTEO tabletki powlekane, 30 tbl
 

Cena: 24,05 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety wspomagający usuwanie nadmiaru wody z organizmu zawierający 5 składników roślinnych:
- pokrzywa - wspomaga oczyszczanie organizmu, preparat zalecany jest przy występowaniu obrzęków i opuchnięć
- mniszek lekarski - wspiera usuwanie nadmiaru wody z organizmu
- winogrona - wpływają korzystnie na kontrolę wagi ciała i cellulitu
- morszczyn - wspiera pracę jelit i trawienie co wspomaga odchudzanie
- wąkrotka azjatycka

Składniki:
Substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z ziela pokrzywy (Urtica dioica L.), DER 10:1; wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera L.)
standaryzowany na zawartość 95% proantocyjanidyn, DER 100:1; wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale), DER
4:1; wyciąg z liści wąkrotki azjatyckiej (Centella asiatica L.), DER 4:1; wyciąg z ziela morszczynu (Fucus vesiculosus L.) standaryzowany
na zawartość 0,1% jodu, DER 5-6:1; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje
glazurujące: guma arabska, glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon; substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe (kwas
stearynowy). 

Składnik  1 tabletka % RWS*

Wyciąg z pokrzywy 150 mg
Wyciąg z winogron,

w tym: proantocyjanidyny

100 mg

95 mg
Wyciąg z mniszka lekarskiego 100 mg
Wyciąg z wąkrotki azjatyckiej 100 mg
Wyciąg z morszczynu,

w tym: jod

20 mg

20 µg
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*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie:
1 tabletka dziennie, popijając wodą.
Dla uzyskania korzystnego efektu należy stosować przez co najmniej 2 tygodnie. 

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Spożywania preparatu nie zaleca się osobom cierpiącym na ostre zapalenie stawów, a także w warunkach, kiedy jest zalecane
ograniczenie przyjmowania płynów oraz przy jednoczesnym stosowaniu środków moczopędnych.

Preparatu nie należy stosować:
- w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
- w okresie ciąży i karmienia piersią
- u dzieci poniżej 12 lat

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych, masa netto 19,1g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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