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Verdin Fix 20 toreb
 

Cena: 8,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: USP ZDROWIE 

Poleczki 35 

02-822 Warszawa

ILOŚĆ:  20 saszetek

 

Verdin fix, herbatka, suplement diety zawierający zioła, które kompleksowo wspomagają układ pokarmowy w procesie trawienia,
wzajemnie uzupełniając się.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Verdin fix to oryginalna kompozycja ziół, które w odpowiednio dobranych proporcjach, wzajemnie uzupełniają swoje działanie.

Preparat polecany w sytuacjach takich jak:
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zarówno przed i po jedzeniu

po obfitych, ciężkostrawnych posiłkach

do codziennego stosowania, między posiłkami

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 4 filiżanki dziennie Saszetkę należy zalać wrzącą wodą i zaparzać pod przykryciem 5-10 minut.

 

Sk?adniki (w przeliczeniu na zalecan? porcj? do spo?ycia w ci?gu dnia – 4 saszetki):

ziele mi?ty pieprzowej (Mentha

piperita)

2,16 g

owoc kolendry siewnej (Coriandrum

sativum)

2,16 g

owoc kminku zwyczajnego (Carum

carvi)

1,08 g

owoc ró?y dzikiej (Rosa canina) 0,56 g

li?? palczatki cytrynowej (Cymbopogon

citratus)

0,44 g

li?? herbaty zielonej (camelia sinensis) 0,40 g

korze? lukrecji g?adkiej (Glycyrrhiza

glabra)

0,20 g

korze? mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale)

0,20 g

SKŁAD:

Sk?adniki (w przeliczeniu na zalecan? porcj? do spo?ycia w ci?gu dnia – 4 saszetki):
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Zawiera lukrecję – chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.

Nie zaleca się stosowania preparatu 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

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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