
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Verdin Complexx 30 tabl
 

Cena: 20,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: USP ZDROWIE 

Poleczki 35 

02-822 Warszawa

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

Verdin Complexx - suplement diety dzięki zawartym składnikom pomaga łagodzić szereg dolegliwości trawiennych, takich jak uczucie
pełności oraz ciężkości po posiłku, ucisk w brzuchu, dyskomfort w nadbrzuszu, skłonności do wzdęć i odbijanie.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Działanie składników zawartych w preparacie Verdin Complexx:

Karczoch (Cynara scolymus L.):
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sprzyja naturalnej produkcji soków trawiennych

sprzyja utrzymaniu wątroby w zdrowiu

Rozmaryn (Rosmarinus officinalis L):

wspiera prawidłowe działanie układu pokarmowego

wspiera normalne funkcjonowanie jelit

Kurkuma (Curcuma longa L):

wspomaga trawienie tłuszczów

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli 4 tabletki dziennie przed lub po jedzeniu.

 

Składniki odżywcze w zalecanej porcji dziennej:

https://www.verdin.pl/produkty/tabletki_verdin_complexx.html

 

SKŁAD:

Składniki (w przeliczeniu na zalecaną porcję do spożycia w ciągu dnia - 4 tabletki):

substancja wiążąca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; sproszkowane liście rozmarynu i wyciąg z liści rozmarynu (Rosmarinus
officinalis L.) 500 mg (25 mg kwasu rozmarynowego); sproszkowane liście karczocha i wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus L.)
400 mg (20 mg cynaryny); substancja wypełniająca: fosforan triwapniowy; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;
mentol; stabilizator: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; opatentowany kompleks Meriva® - wyciąg z kłączy ostryżu
długiego (Curcuma longa L.) standaryzowany na 40% fosfolipidów sojowych 36 mg (7,2 mg kurkuminoidów); substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nośnik: dwutlenek krzemu; olejek mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) 6,56
mg; substancje glazurujące: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, kwas stearynowy;
barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin.

Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

 

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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

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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