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Verdin Complexx krople 40 ml
 

Cena: 9,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml (but.)

Postać krop.doustne

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT:  USP ZDROWIE 

Poleczki 35 

02-822 Warszawa

ILOŚĆ: 40 ml

 

Verdin complexx krople trawienne dzięki zawartym składnikom  pomagają łagodzić szereg dolegliwości trawiennych, takich jak wrażenie
pełności oraz ciężkości po posiłku, ucisk w brzuchu, dyskomfort w nadbrzuszu, skłonności do wzdęć i odbijanie.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Dzięki zaawansowanej technologii udało się połączyć wyciągi ziołowe bez udziału alkoholu, dlatego Verdin Complexx krople trawienne
można bezpiecznie stosować także w sytuacjach, gdy niezbędna jest sprawność psychoruchowa: w pracy, podczas kierowania
pojazdami mechanicznymi oraz w stanach wzmożonej koncentracji
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pełność i ciężkość po jedzeniu

uczucie ucisku w brzuchu

skłonność do wzdęć

dyskomfort w nadbrzuszu

odbijanie

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 4 razy dziennie po 40 kropli dodać do łyżeczki cukru i zjeść, popijając wodą albo krople rozpuścić w małej ilości wody i wypić.

Przyjmować bezpośrednio przed lub po jedzeniu.

 

Zawartość składników odżywczych w dziennej porcji:

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

 

SKŁAD:

(w przeliczeniu na zalecaną porcję do spożycia w ciągu dnia - 8 ml): woda, ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus) 3,6
g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; emulgator: monolaurynian polioksyetylenosorbitolu; aromat miętowy, menthol; substancje
konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu.

 

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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