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SOLESCIN 30 tabletek
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSolescin - suplement diety zawierający składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych.Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz wspomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Ruszczyk kolczasty oraz
kasztanowiec zwyczajny są bogatym źródłem aktywnych biologicznie związków naturalnych, które wykazują wielokierunkowe działanie
potwierdzone w badaniach.Zalecane spożycieDorośli: 1-2 tabletki dziennie.Tabletkę należy przyjmować między posiłkami.WażneNie
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych,
należy zaprzestać stosowania preparatu u skonsultować się z lekarzem.Produkt nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.Przechowywać w
temperaturze pokojowej.Chronić od światła.Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.SkładnikiEkstrakt z kłącza
ruszczyka kolczastego, ekstrakt z nasion kasztanowca zwyczajnego, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, bromelaina,
witamina C (kwas L-askorbinowy), rutozyd, nośnik: sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, talk, dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: szelak, regulator kwasowości, węglany amonu, trójglicerydy
średniołańcuchowe. Sk?adniki 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*

Ekstrakt z

ruszczyka

kolczastego

w tym:

150 mg

 

7,5 mg

---

 

---

300 mg

 

15 mg

---

 

---
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ruskogenina

Ekstrakt z

kasztanowca

zwyczajnego

w tym:

escyna

150 mg

 

30 mg

---

 

---

300 mg

 

60 mg

---

 

---

Bromelaina 100 mg --- 200 mg ---

Rutozyd 25 mg --- 50 mg ---

Witamina C 50 mg 62,5% 100 mg 125%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

ProducentSolineaElizówka 6521-003 Ciecierzyn
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