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Travisto 30 + 10 tabl wątroba reklama żołądek
 

cena: 14,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

mięty pieprzowej, która usprawnia trawienie i prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego

ziela karczocha, które stymuluje wydzielanie enzymów trawiennych i chroni wątrobę, a także wspiera detoksykację

owoców kopru, wpierających eliminację nadmiaru gazów oraz pomagających w trawieniu tłuszczów

ostryżu długiego, który działa ochronnie na wątrobę, przyspiesza trawienie tłuszczów, działa żółciopędnie i rozkurczowo.

Dzięki nim Travisto przynosi ulgę w niestrawności, łagodzi nieprzyjemne objawy przejedzenia, usprawnia pracę wątroby, żołądka, dróg
żółciowych i jelit, zapobiega też odkładaniu się tłuszczu w wątrobie.

Wskazania

Wsparcie pracy wątroby

Niestrawność

Działanie

Korzystnie wpływa na trawienie i pracę układu pokarmowego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie przed lub po posiłku.

Skład
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2 tabletki zawierają

Wyciąg z mięty pieprzowej: 100 mg
Wyciąg z ziela karczocha: 240 mg
Wyciąg z owoców kopru: 40 mg
Wyciąg z ostryżu długiego: 200 mg

Składniki: Celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z ziela karczocha, wyciąg z ostryżu długiego, ekstrakt z mięty pieprzowej,
hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), ekstrakt z owoców kopru włoskiego, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja glazurująca), dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), talk
(substancja glazurująca), olej roślinny, brąz HT (barwnik), wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

