
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Olimp karczoch premium x 30 kaps
 

Cena: 11,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające –
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; kapsułka (składnik otoczki - żelatyna, barwnik - E 171).

Zawartość w 1 kapsułce:
Ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus L.) 420 mg*
w tym: cynaryny 21 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Masa netto: 15,6 g
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek

Charakterystyka
Preparat polecany jest dla osób dorosłych, dbających o prawidłowe funkcjonowanie wątroby, jako uzupełnienie codziennej diety.
Szczególnie polecany jest w okresach codziennego lub okresowego narażenia wątroby na działanie czynników takich jak ciężkostrawna
dieta, stosowanie leków, alkoholu, używek oraz dla wydajnej pracy wątroby.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka w trakcie posiłku. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/olimp-karczoch-premium-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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