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Visacera ŚWIAT ZDROWIA, 40 tbl
 

Cena: 39,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z ekstraktami roślinnymi wpływającymi na zachowanie zdrowej skóry i kwasem hialuronowym.

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:
- zachowanie zdrowej skóry (skrzyp, niacyna, bratek, pokrzywa), włosów i paznokci (skrzyp)
- utrzymanie prawidłowego stanu błon śluzowych (niacyna)
- ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym (mniszek, zielona herbata)
- wzmocnienie naczyń krwionośnych (skrzyp)
- procesy oczyszczania (bratek, pokrzywa)

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego – bratka polnego (Viola tricolor L.), DER 4:1; wyciąg z liści pokrzywy
zwyczajnej (Urtica dioica L.), DER 4:1; wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinalis), DER 4:1; wyciąg z ziela skrzypu
polnego (Equisetum arvense L.), DER 20:1; amid kwasu nikotynowego (niacyna); wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis O.
Ktze.), DER 4:1; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; hialuronian sodu (kwas hialuronowy); substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, talk; barwnik: dwutlenek tytanu; emulgator: lecytyny
(lecytyna rzepakowa); substancja wiążąca: sorbitole.

Składnik 1 tabletka % RWS*

Wyciąg z bratka polnego 150 mg **
Wyciąg z pokrzywy zwyczajnej 100 mg **
Wyciąg z mniszka lekarskiego 70 mg **
Wyciąg ze skrzypu polnego 50 mg **
Wyciąg z zielonej herbaty 15 mg **
Niacyna 18 mg 112,5
Kwas hialuronowy 5 mg **
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecana dzienne spożycie: 1-2 tabletki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

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. 

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat. 

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

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

Opakowanie: 40 tabletek powlekanych, masa netto 28,5 g

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

