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Gastrosan caps Trawienie kapsułki, 30 kaps.
 

Cena: 17,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Gastrosan caps Trawienie to produkt przeznaczony do stosowania przez osoby odczuwające dyskomfort po jedzeniu i
mające problemy ze strony układu pokarmowego w tym żołądka, wątroby i jelit.

Odpowiednio dobrane składniki preparatu wspomagają:
- trawienie (olejek miętowy i koprowy)
- prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego (liść karczocha)
- właściwe wydzielanie soków trawiennych (liść karczocha)
- utrzymanie prawidłowego pH w żołądku (korzeń mniszka z zielem)
- pracę wątroby i oczyszczenie organizmu (liść karczocha)
- utrzymanie zdrowej flory bakteryjnej jelit dzięki właściwościom prebiotycznym (korzeń mniszka z zielem)

Składniki:
oleje roślinne (kokosowy i palmowy); żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć glicerol; stabilizator mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych; wyciąg z ziela i korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale); wyciąg z liścia karczocha (Cynara scolymus);
substancja zagęszczająca wosk pszczeli żółty; olejek koprowy; stabilizator lecytyna sojowa (orzeszki ziemne); olejek miętowy; barwniki:
tlenki i wodorotlenki żelaza, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin.

Składnik 2 kapsułki

Wyciąg z ziela i korzenia mniszka DER 20:1 60 mg
Wyciąg z liścia karczocha DER 20:1 52,5 mg
Olejek koprowy 34,12 mg
Olejek miętowy 3,66 mg
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Zalecane dzienne spożycie:
1 kapsułka 2 razy dziennie popijając odpowiednią ilością wody.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl
życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przechowywanie:
Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25℃.

Opakowanie: 30 kapsułek

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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