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Urazym tabl. 30 tabl.
 

Cena: 24,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: SOLINEA

Elizówka 65 Hala I

21-003 Ciecierzyn

ILOŚĆ:  30 tabletek dojelitowych

 

Suplement diety Urazym zawiera kombinację enzymów proteolitycznych pochodzenia naturalnego bromelainę i papainę oraz rutozyd.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat wskazany jest dla osób u których zwiększone jest zapotrzebowanie na enzymy proteolityczne, zwłaszcza po przebytych
urazach różnego pochodzenia.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Przyjmować 1-2 tabletki, dwa razy dziennie. Nie rozgryzać.

Przyjmować co najmniej 45 minut przed posiłkiem lub minimum 90 minut po posiłku.

 

Sk?ad zalecanej

porcji do

spo?ycia w ci?gu

dnia

1 tabletka ZDS 2 tabletki ZDS

Bromelaina 100 mg - 200 mg -

Papaina 50 mg - 100 mg -

Rutozyd 15 mg - 30 mg -

ZDS - Zalecane dzienne spo?ycie 

SKŁAD:

bromelaina, papaina, rutozyd, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, celuloza sproszkowana, stabilizator: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, skrobia ryżowa wstępnie żelatynizowana, emulgator: krzemionka, substancja glazurująca:
stearynian magnezu, skład otoczki: woda oczyszczona, czysty BonuLac D, gliceryna bezwodna, obojętny olej.

 

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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