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Głóg Colfarm 30 tabletek
 

Cena: 11,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. (blistry)

Postać tabl.powl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Colfarm SA

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

Suplement diety zawierający wyciąg z głogu korzystnie wpływający na krążenie i pracę serca.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Wyciąg z owoców głogu wspiera pracę serca i krążenie krwi. Korzystnie wpływa na przepływ tlenu w sercu i naczyniach krwionośnych.

Wyciąg z owoców głogu ułatwia zasypianie, pomaga zmniejszyć niepokój i drażliwość.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka 3 razy dziennie.
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Porcja zawiera:

Ilo?? tabletek Wyci?g z g?ogu w przeliczeniu na suszony
owoc g?ogu [mg]

Zawarto?? wyci?gu z g?ogu [mg]

1 1000 100

2 2000 200

3 3000 300

SKŁAD:

celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), 1wyciąg z owoców głogu (wyciąg z owoców głogu, skrobia kukurydziana), sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona (substancja
wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca); sorbitol, kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen (substancje
glazurujące).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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