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Furoxin 630mg 60 tabl
 

Cena: 34,04 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: LEK-AM

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

OPIS:

Furoxin to suplement diety, zawierający dwa naturalne składniki: żurawinę oraz pokrzywę.

 

ZASTOSOWANIE:

Furoxin wspiera prawidłowe działanie układu moczowego. Ogranicza ilość bakterii w drogach moczowych, utrzymuje prawidłowe
funkcjonowanie układu moczowego, oczyszcza organizm – w szczególności układ moczowy – z produktów przemiany materii. 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1-2 tabletki powlekane dziennie podczas posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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SKŁAD:

Ekstrakt z owoców żurawiny (Vaccinum macrocarpon) zawierający 10% PACs, ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica), substancja
wypełniająca: celulozę mikrokrystaliczną, substancja stosowana na powierzchnię: hydroksypropylometylocelulozę , substancja
wypełniająca: polidekstrozę,substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik; dwutlenek tytanu, maltodekstrynę, trójglicerydy średniołańcuchowe, barwnik: tlenek
żelaza czerwony, barwnik; karminy.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Osoby ze schorzeniami nerek, przyjmujące leki moczopędne, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu
powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

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

Przechowywać w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Produkt zawiera substancję słodzącą; mogą być stosowane przez diabetyków.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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