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Wierzbownica drobnokwiatowa 60 tabl
 

Cena: 25,13 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Epilobium parviflorum

Opis produktu
 

Wierzbownica drobnokwiatowa to suplement diety zawierający ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej.

ZASTOSOWANIE:

Wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty i układu moczowego. Pomaga utrzymać
naturalny przepływ moczu oraz zmniejszyć częstotliwość oddawania moczu u mężczyzn. Ziele wierzbownicy drobnokwiatowej
wspomaga utrzymanie ruchomości i elastyczności stawów, a także chroni komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Wspomaga
dobre samopoczucie fizyczne oraz jest pomocne w okresie menopauzy.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka 2 razy dziennie przed jedzeniem.

Zawartość składników w porcji dziennej:

Ilo?? tabletek Wyci?g z ziela wierzbownicy
drobnokwiatowej w przeliczeniu na
suszon? wierzbownic? [mg]

Wyci?g z ziela wierzbownicy
drobnokwiatowej [mg]

1 680 170

2 1360 340

SKŁAD:

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej, skrobia
ziemniaczana), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sol sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: sorbitole, kwasy
tłuszczowe, guma arabska, karagen.

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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