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FITOLIZYNA NEFROCAPS FORTE 30 kapsułek nerki i drogi
moczowe
 

Cena: 24,85 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

W TROSCE O ZDROWIE NEREK 

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek i dróg moczowych

suplement diety 30 kapsułek

Fitolizyna® nefrocaps FORTE suplement diety 

To unikalna kompozycja 7 skoncentrowanych ekstraktów ziołowych, standaryzowanych na zawartość flawonoidów:
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korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kłącze perzu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek, 

kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych, 

ziele skrzypu, kłącze perzu, korzeń lubczyku, ziele nawłoci i liść brzozy przyczynia się do zwiększenia eliminacji wody z organizmu, 

ziele rdestu wpływa na wzmocnienie organizmu na poziomie dróg moczowych. 

 

Zalecane spożycie

1 kapsułka 2 razy dziennie przed posiłkiem popijając obficie, najlepiej wodą (przynajmniej ½ szklanki).

 

SUPLEMENT DIETY

Producent Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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Opis 

 

Fitolizyna Nefrocaps Forte 30 kapsułek

 

Suplement diety, to unikalna kompozycja 7 skoncentrowanych ekstraktów ziołowych, standaryzowana na zawartość flawonoidów.  

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek (korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kłącze perzu i liść brzozy),  

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych (kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy),  

przyczynia się do zwiększenia eliminacji wody z organizmu, przez co ułatwia usuwanie wraz z moczem niepożądanych produktów
przemiany materii (kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy),  

pomaga eliminować patogenne bakterie z dróg moczowych, poprzez  korzystny wpływ na zmniejszanie ich przyczepności do ścianek
dróg moczowych (ziele rdestu).  

 

Zalecane spożycie

1kapsułka 2 razy dziennie przed posiłkiem popijając obficie, najlepiej wodą (przynajmniej ½ szklanki).  

 

Skład

Żelatyna, korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kwiat bzu czarnego, liść porzeczki czarnej, korzeń lubczyka, ziele owsa, barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenek żelaza, kompleksy miedziowe chlorofilin.

Produkt nie powinien być spożywany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników.

2 kapsułki (752 mg) (minimalna zalecana dzienna porcja)

korzeń pietruszki  110 mg  

ziele skrzypu 90 mg  

kwiat bzu czarnego 90 mg  

liść porzeczki czarnej 90 mg  

korzeń lubczyka 90 mg

 

Herbapol Warszawa Sp. z o. o.ul Ołówkowa 54, 05-800 PruszkówTel. 22 73 81 30  
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