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Proliver Herbatka 20 saszetek
 

Cena: 4,38 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.a 1,5g

Postać -

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:  20 saszetek

 

Proliver fix suplement diety w postaci herbatki ziołowej stworzony w celu wspomagania, stymulacji i ochrony wątroby.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Składniki produktu Proliver fix: • przyczyniają się do zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, •
wspierają i optymalizują funkcje trawienne, • pomagają chronić żołądek. Liść mięty przyczynia się do prawidłowego trawienia. Pomaga
zachować zdrowy żołądek i właściwe funkcje przewodu pokarmowego. Owoc kopru wspomaga zachowanie zdrowego układu
pokarmowego, a także procesy eliminacji. Koszyczek rumianku wspiera trawienie oraz wspomaga metabolizm tłuszczów.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 1 torebka 4 razy dziennie.

Torebkę zalać wrzącą wodą w ilości około 200ml i pozostawić na około 5 minut.

 

Sk?adniki 4 torebki

Ziele mi?ty 2g

Owoc kopru
w?oskiego

2g

Koszyczek rumianku 2g

 

SKŁAD:

ziele mięty, owoc kopru włoskiego, koszyczek rumianku.

 

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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