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Ratravinx ŚWIAT ZDROWIA, 30 tbl
 

Cena: 7,90 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 z 3 wyciągami ziołowymi dającymi wsparcie dla pracy układu trawiennego - z rzodkwi, karczocha i mięty, Odpowiedni
po spożyciu tłustych i ciężkostrawnych posiłków. Preparat korzystnie wpływa na prawidłową pracę wątroby, utrzymanie komfortu
trawiennego po ciężkostrawnych posiłkach (karczoch), daje wsparcie w przypadku wzdęć i uczucia pełności, wspiera prawidłowe
funkcjonowanie żołądka i jelit (mięta) i proces trawienia (karczoch, mięta).

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza ; wyciąg z korzenia rzodkwi zwyczajnej (Raphanus sativus), DER 2:1; wyciąg z liści karczocha (Cynara
scolymus), DER5:1, standaryzowany na 2% cynaryny; L-asparaginian L-ornityny; wyciąg z liści mięty pieprzowej (Mentha piperita), DER
20:1; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
barwnik: dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: guma arabska, glikol
polietylenowy, poliwinylopirolidon, krzemian glinowo-potasowy; substancja przeciwzbrylająca: talk; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza
(czarny tlenek żelaza); substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe.

Składnik  1 tabletka 2 tabletki

Wyciąg z rzodkwi zwyczajnej 150 mg 300 mg
Wyciąg z karczocha,

w tym: cynaryna

60 mg

1,2 mg

 120 mg

2,4 mg
Wyciąg z mięty pieprzowej 40 mg 80 mg
L-asparaginian L-ornityny 40 mg 80 mg

 

Zalecane dzienne spożycie: 1 tabletka 1-2 razy dziennie, popijając wodą.
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Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

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

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych, masa netto 14,4 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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