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RenoPuren Zatoki, 60 tabletek zatoki katar grypa
 

cena: 22,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie zatoki

Opis produktu
 

Zalecana do spożycia dzienna porcja
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Skład
Składnik:
1 tabletka

2 tabletki

Wyciąg z czosnku

12,5 mg

25 mg

Wyciąg z ziela werbeny

30 mg

60 mg

Wyciąg z korzenia goryczki

30 mg
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 60 mg

Wyciąg z ziela tymianku

25 mg

50 mg

Wyciąg z kwiatów dziewanny

25 mg

50 mg

Wyciąg z kwiatów bzu czarnego

25 mg

50 mg

Wyciąg z lisci Andrographis paniculata

15 mg

30 mg

Wyciąg z kwiatów lipy

10 mg

20 mg

Skład całościowy: Celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z ziela werbeny, wyciąg z korzenia goryczki żółtej, wyciąg z kwiatów
dziewanny, wyciąg z kwiatów bzu czarnego, wyciąg z ziela tymianku, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), ekstrakt
z liści Andrographis paniculata, wyciąg z czosnku, wyciąg z kwiatów lipy, dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), wosk
pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

Uwagi do stosowania
Preparat zaleca się zażywać podczas posiłku.

W trakcie stosowania preparatu zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produtku.

Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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