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Biovital trawienie płyn 1000 ml
 

Cena: 56,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent EGIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Biovital trawienie w postaci płynu doustnego jest produktem powstałym na bazie soku z winogron, stanowiącym
kompozycję wyciągów roślinnych z cykorii, mniszka lekarskiego, mięty, imbiru, karczocha i kopru włoskiego, a także witamin z grupy B i
jodu w odpowiednich dawkach. Na co pomaga Biovital Trawienie? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia
zdrowej diety w składniki wspierające pracę układu pokarmowego. Biovital trawienie może być szczególnie pomocny w przypadku
dolegliwości takich jak uczucie pełności, odbijanie lub gazy. Można stosować go też po przejedzeniu, ponieważ wspiera proces trawienia,
a także wspomaga regenerację wątroby. Składniki suplementu diety Biovital trawienie pomagają też w oczyszczaniu organizmu z
toksyn, a oprócz tego przyczyniają się do poprawy kondycji flory jelitowej.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml płynu Biovital trawienie. W skład 30 ml wyrobu wchodzi 100 mg wyciągu z liści karczocha, 60 mg
wyciągu z owoców kopru włoskiego, 50 mg wyciągu z liści mięty pieprzowej i 30 mg wyciągu z kłącza imbiru, a dodatkowo 30 mg
wyciągu z korzenia mniszka oraz 25 mg wyciągu z korzenia cykorii. Skład produktu uzupełnia 2,5 µg (100% RWS) witaminy B12, 1,4 mg
(100% RWS) witaminy B6 oraz 150 µg (100% RWS) jodu. Składniki pomocnicze suplementu diety to natomiast woda, sok z białych
winogron (odtworzony z koncentratu) i sorbitole (syrop sorbitolowy), a oprócz tego kwas cytrynowy, benzoesan sodu, guma ksantanowa,
sorbinian potasu oraz naturalny aromat miętowy. Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach
przez niego wskazanych. Zaleca się stosowanie 30 ml płynu na dzień, co odpowiada 2 łyżkom stołowym produktu.

Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety Biovital trawienie jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Biovital
trawienie nie może być traktowany jako zamiennik zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, ale może stać się ich uzupełnieniem.
Ważne, by produkt zabezpieczyć przed dostępem małych dzieci.

Składniki
woda, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), nośnik – sorbitole (syrop sorbitolowy), wyciąg z liści karczocha (cynara
scolymus), wyciąg z owoców kopru włoskiego (Foeniculum vulgare var. Dulce), wyciąg z liści mięty pieprzowej (Mentha piperita),
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja konserwująca – benzoesan sodu, wyciąg z kłącza imbiru (Zingiber officinale),
wyciąg z korzenia mniszka (Taraxacum officinale), substancja zagęszczająca – guma ksantanowa, wyciąg z korzenia cykorii (Cichorium
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intybus), substancja konserwująca – sorbinian potasu, aromat – naturalny aromat miętowy, cyjanokobalamina, chlorowodorek
pirydoksyny, jodek potasu.

 Porcja dzienna (30 ml) zawiera:

Wyciąg z liści karczocha - 100 mg *
Wyciąg z owoców kopru włoskiego - 60 mg *
Wyciąg z liści mięty pieprzowej - 50 mg *
Wyciąg z kłącza imbiru - 30 mg *
Wyciąg z korzenia mniszka - 30 mg *
Wyciąg z korzenia cykorii - 25 mg *
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Jod - 150 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
1000 ml

Producent
Podmiot wprowadzający na rynek:
EGIS Pharmaceuticals PLC
Kereszturi ut 30-38, 1106 Budapeszt, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez:
EGIS Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa

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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