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Fitoneset ŚWIAT ZDROWIA, 40 kaps.
 

Cena: 17,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z wyciągiem z ośmiu ziół wspierający prawidłowe funkcjonowanie nerek (pietruszka, perz, skrzyp) i dróg moczowych
(rdest, nawłoć, brzoza, lubczyk).

Składniki:
wyciąg z ziela rdestu ptasiego (Polygonum aviculare L.), DER 2:1; żelatyna; wyciąg z ziela pokrzywy (Urtica dioica L.), DER 20:1;
substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z kłącza perzu właściwego (Elymus repens L.), DER 4:1; wyciąg z liści brzozy brodawkowatej
(Betula pendula Roth), DER 5:1; wyciąg z korzenia pietruszki (Petroselinum crispum), DER 10:1; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu; wyciąg z korzenia lubczyka ogrodowego (Levisticum officinale), DER 4:1; wyciąg z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.)
standaryzowany na zawartość 7% krzemionki, DER 6:1; wyciąg z ziela nawłoci (Solidago virgaurea L.), DER 4:1; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza (żółty tlenek żelaza),
czerń brylantowa PN, błękit patentowy V.

Składnik 1 kapsułka 2 kapsułki

Wyciąg z rdestu 160 mg 320 mg
Wyciąg z pokrzywy 75 mg 150 mg
Wyciąg z perzu 20,10 mg 40,20 mg
Wyciąg z brzozy 13,40 mg 26,80 mg
Wyciąg z pietruszki 10,05 mg 20,10 mg
Wyciąg z lubczyku 6,70 mg 13,40 mg
Wyciąg ze skrzypu polnego 6,70 mg 13,40 mg
w tym: krzemionka 469 μg 938 μg
Wyciąg z nawłoci  5,75 mg 11,50 mg

 

Zalecane dzienne spożycie: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie przed posiłkiem, popijając szklanką wody.
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Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na który?
ze sk?adników preparatu.

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

Opakowanie: 40 kapsułek twardych, masa netto 18,0 g

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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