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GASTROSEPT R51 60 tabletek
 

Cena: 55,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (1 but.)

Postać tabl.

Producent ASEPTA S.C.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościGASTROSEPT R51 60 tabletekKarczoch - wspomaga odchudzanie i dobry poziom cholesterolu, zdrowie wątroby, jelit i
prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.Sylimaryna - wspomaga trawienie i ochronę komórek wątroby oraz proces ich
regeneracji, usprawnia oczyszczanie organizmu.Koper włoski - wspiera trawienie i regularne wypróżnianie.Kurkuma - zapobiega
gromadzeniu się tłuszczy w wątrobie i ułatwia ich wydalanie, ułatwia pracę wątroby i wspomaga trawienie.Piperyna - zwiększa
skuteczność działania ziołowych składników aktywnych, pomaga w kontroli wagi ciała i utrzymaniu naturalnych funkcji
trawiennych.Zalecane spożycie4-6 kropli rozcieńczonych w 1 łyżce (5ml) wody lub herbaty 2-4 razy dziennie. Popić dużą ilością wody.
Ze względu na swój charakterystyczny, intensywny smak preparat może powodować wydzielanie śliny. Stosować rozcieńczony. Nie
przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować u dzieci.Podczas przyjmowania
Kolendrosanu R51 należy spożywać produkty powstałe w wyniku skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maślanka) lub kapustę kiszoną itd, aby
wzmocnić florę jelitową.WażneProdukt jest suplementem diety i nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. W okresie ciąży i karmienia przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.SkładnikiMaltodekstryna,
sacharoza, asparaginian L-ornityny, ekstrakt z kłącza kurkumy, ekstrakt z liści karczocha, ekstrakt z owoców kopru włoskiego, skrobia
ziemniaczana, kurkuma, wyciąg z owoców pieprzu czarnego, ryboflawina (Witamina B2), chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6),
cyjanokobalamina (Witamina B12).Zawartośc substancji charakteryzujących produkt w 2 tabletkach:Wyciąg z ziela karczochz - 60mgw
tym cynaryna - 3 mgWyciąg z nasion ostropestu - 132mgw tym sylimaryna - 106mgWyciąg z owoców kopru włoskiego - 60mgWyciąg z
kłącza kurkumy - 60mgw tym kurkumina - 48mgAsparginian L-ornityny - 134 mgL-arginina - 50mgRyboflawina (Witamina B2) -
0,46mgWitamina B6 - 0,46mgWitamina B12 - 0,83mcgZawartośc substancji charakteryzujących produkt w 6 tabletkach:Wyciąg z ziela
karczochz - 180mgw tym cynaryna - 9 mgWyciąg z nasion ostropestu - 396mgw tym sylimaryna - 318mgWyciąg z owoców kopru
włoskiego - 150mgWyciąg z kłącza kurkumy - 180mgw tym kurkumina - 144mgAsparginian L-ornityny - 402 mgL-arginina -
150mgRyboflawina (Witamina B2) -1,4mgWitamina B6 - 1,4mgWitamina B12 - 2,5mcgJedna porcja 1 kropla zawiera: 1,46 mg olejku z
nasion kolendryJedna porcja 8 kropli zawiera: 11,68 mg olejku z nasion kolendryJedna porcja 12 krople zawiera: 17,52 mg olejku z
nasion kolendryJedna porcja 12 krople zawiera: 35,04 mg olejku z nasion kolendryProducentTadeusza 143-382 BIELSKO-BIAŁA
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