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Liston na kamienie x 60 kaps
 

Cena: 45,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kapsułka na dzień (czarna)
sole magnezowe kwasu cytrynowego ,żelatyna, wyciąg z owocni fasoli, wyciąg z mącznicy lekarskiej, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z
korzenia pietruszki, wyciąg z korzenia lubczyku, witamina B6, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu
Kapsułka na noc (biała)
żelatyna, substancja wypełniająca - maltodekstryna, Lactobacillus acidophilus LA-02, barwnik - dwutlenek tytanu

Porcja poranna (kapsułka zawierająca składniki ziołowe)- zawartość w 1 kapsułce:

wyciąg z owocni fasoli - 55mg*
wyciąg z mącznicy lekarskiej - 50 mg*
wyciąg z ziela pokrzywy - 50 mg*
wyciąg z korzenia pietruszki - 30 mg*
wyciąg z korzenia lubczyku - 30 mg*
cytrynian magnezu 234,2 mg, w tym:

magnez - 37,5 mg (10% RWS)
witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)

Porcja wieczorna (kapsułka zawierająca bakterie funkcyjne) - zawartość w 1 kapsułce:

Lacobacillus acidophilus LA-02 - 1 mld jtk*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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Zawartość: 60 kapsułek

Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego dla osób, u których występują problemy z odkładaniem się szczawianów w drogach moczowych, w
profilaktyce tworzenia się piasku i kamieni w nerkach.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ostre lub przewlekłe schorzenia nerek, kamica żółciowa, kamica trzustkowa.
produkt nie jest zalecany dla dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących oraz do stosowania skojarzonego z lekami o działaniu moczopędnym
oraz innymi stosowanymi w kamicy dróg moczowych bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie
1 kapsułka ziołowa (czarna) - rano, 1 kapsułka zawierająca bakterie funkcyjne (biała) - wieczorem. Zaleca się zażywać w trakcie posiłku
popijając szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 15-25 st.C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2
Mirków 55-095

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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