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PERSPIBLOCK Forte 30 tabl
 

Cena: 21,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

ILOŚĆ:  30 tabletek

 

Perspiblock forte suplement diety przyczynia się do utrzymania prawidłowego procesu pocenia się (szałwia lekarska). 2x silniejszy skład.

W porównaniu do suplementu diety Perspiblock.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Dla osób mających problem z nadmiernym poceniem.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Dorośli: 3 x 1 tabletka. Preparat zaleca się zażywać podczas lub po posiłku, popijając wodą.

 

Sk?adniki 3 tabletki

Wyci?g z li?ci sza?wii (co odpowiada

2700 mg li?ci)

675 mg

Wyci?g z ziela skrzypu (co odpowiada

450 mg ziela)

75 mg

Wyci?g z ziela pokrzywy (co

odpowiada 1200 mg ziela)

200 mg

Wyci?g z ziela melisy (co odpowiada

525 mg ziela)

75 mg

* zawiera 2 razy wi?cej wyci?gu z li?ci sza?wii, sk?adnika przyczyniaj?cego si? do

hamowania nadmiernego pocenia, ni? suplement diety Perspiblock.

 

SKŁAD:

celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z ziela melisy, ekstrakt z ziela skrzypu,
hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja wypełniająca),
dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu
(barwnik), hydroksypropyleceluloza (substancja glazurująca), talk (substancja glazurująca), olej roślinny, żółcień chinolinowa (barwnik),
czerwień koszenilowa A (barwnik), żółcień pomarańczowa FCF (barwnik), wosk pszczeli i wosk Carnauba (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
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preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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