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PERSPIBLOCK 60 tabletek
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety zawierający wyciągi roślinne wspomagające utrzymać prawidłowy proces pocenia i eliminacji wody przez
układ moczowy. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.Szałwia lekarska wspomaga funkcje normalizacji i hamowania
nadmiernego pocenia, dodatkowo wspomaga obronę organizmu przed czynnikami zewnętrznymi oraz wpiera w ochronie komórek i
tkanek przed uszkodzeniem oksydacyjnym.Skrzyp polny wspomaga funkcje wydalnicze nerek.Pokrzywa wspomaga układ
odpornościowy, wpływa na eliminację wody z organizmu.Melisa wspomaga w ochronie przed stresem oksydacyjnym oraz wspomaga
utrzymać pozytywny nastrój.Zalecane spożycieDorośli: 1 tabletka 3 razy dziennie. Preparat zaleca się zażywać podczas lub po posiłku,
popijając wodą.WażneNie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.Bez konsultacji lekarza nie należy
stosować produktu długotrwale.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Suplement diety nie może być stosowany jak substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy
tryb życia.Przechowywać w temperaturze pokojowej.Chronić od światła i wilgoci.Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.Składnikisubstancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela pokrzywy,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ziela melisy, wyciąg z ziela skrzypu, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące:
hydrosypropyloceluloza, talk i kwasy tłuszczowe, barwniki: zółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące:
wosk pszczeli biały i wosk Carnauba.

Sk?adniki 3 tabletki

Wyci?g z li?ci sza?wii (co odpowiada 1350 mg li?ci) 337,5 mg

Wyci?g z ziela skrzypu (co odpowiada 450 mg ziela) 75 mg

Wyci?g z ziela pokrzywy (co odpowiada 1200 mg ziela) 200 mg

Wyci?g z ziela melisy (co odpowiada 525 mg ziela) 75 mg
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?ó?cie? chinolinowa, ?ó?cie? pomara?czowa mog? mie? szkodliwy wp?yw na aktywno?? i skupienie uwagi u dzieci. 
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