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Terpichol Plus 60 kaps. miekk.
 

Cena: 13,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (2x30)

Postać kaps.miękkie

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" SA

ul. św. Mikołaja 65/68 50-951 Wrocław 

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

Terpichol Plus -  suplement diety, zawierający w swoim składzie kompozycje naturalnych terpenów wzbogaconych olejem z ostropestu
plamistego i olejkiem eterycznym z kminku zwyczajnego.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Uzupełnienie diety  w składniki zawarte w preparacie

Ostropest plamisty wspiera pracę wątroby i pomaga chronić jej komórki. Przyczynia się do prawidłowej produkcji żółci. Wspiera
fizjologiczną zdolność wątroby do eliminacji szkodliwych substancji z organizmu.

Kminek zwyczajny działa korzystnie na pracę przewodu pokarmowego. Przyczynia się do prawidłowego wydzielania soków trawiennych.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

2 razy dziennie 1 kapsułka.

 

Sk?adniki 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki

Olej z ostropestu

plamistego

50 mg 100 mg

Mentol 30 mg 60 mg

Alfa-pinen 16,1 mg 32,2 mg

Olejek eteryczny

z kminku zwyczajnego

10 mg 20 mg

Menton 5,6 mg 11,2 mg

Borneol 4,7 mg 9,4 mg

Kamfen 4,7 mg 9,4 mg

Cyneol 1,9 mg 3,8 mg

SKŁAD:

Olej z ostropestu plamistego, żelatyna wieprzowa (składnik otoczki), mentol, glicerol (składnik otoczki), alfa-pinen, olejek eteryczny z
kminku zwyczajnego, menton, bomeol, kamfen, cyneol.

 

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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