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Bromelan x 30 tabl dojelitowych
 

Cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl dojelitowych

Postać Tabletki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
bromelaina, ekstrakt z kwiatów czarnego bzu, rutozyd, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, celuloza sproszkowana,
stabilizator: sól sodowa karboksymetyloceluloza usieciowiona, emulgator: krzemionka wytrącona, substancja glazurująca: stearynian
magnezu, skład otoczki: woda oczyszczona, czysty BonuLac D, gliceryna bezwodna, obojętny olej.
2 tabletki zawierają:
Bromelaina 100 mg*
Ekstrakt z kwiatów bzu czarnego 100 mg*
Rutozyd 30 mg*
* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 tabletek dojelitowych
Masa netto: 12,2 g

Charakterystyka
Głównym składnikiem preparatu BROMELAN jest enzym proteolityczny – bromelaina, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
zatok przynosowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
Dzieci od 6 roku życia: 1 tabletka dwa razy dziennie. Dorośli: od 2 do 4 tabletek dziennie. Nie rozgryzać. Przyjmować co najmniej 45
minut przed posiłkiem lub minimum 90 minut po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i bezpośredniego działania słońca.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/bromelan-x-30-tabl-dojelitowych.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Solinea Sp.zo.o.
Elizówka 65, HALA I,
21-003 Ciecierzyn
Polska

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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