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Cardiamid z kofeiną krople 100 ml
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Krople

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Cardiamid z Kofeiną w postaci kropli jest produktem uzupełniającym zdrową dietę w składniki przyczyniające się do
zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia, a także do pobudzenia koncentracji, sprawności umysłowej oraz czujności. Wyrób od
Adamed jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych.

Na co jest Cardiamid z Kofeiną? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest spadek witalności, osłabienie psychiczne,
zmęczenie, brak energii, czy też spadek koncentracji. W skład suplementu diety wchodzi kofeina oraz witamina B6, a także naturalne
wyciągi roślinne z korzenia żeń-szenia, owoców głogu oraz nasion guarany. Kofeina przyczynia się do redukcji uczucia zmęczenia oraz
znużenia, a oprócz tego wpływa na poprawę koncentracji. Naturalne wyciągi roślinne przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia
psychicznego i poprawy sprawności umysłowej oraz koncentracji. Witamina B6 natomiast redukuje uczucie zmęczenia i znużenia, a
poza tym wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.

W opakowaniu znajduje się 100 ml kropli Cardiamid z Kofeiną. W skład 4 ml produktu wchodzi 95 mg kofeiny; 60,40 mg wyciągu z
owoców głogu; 53,28 mg wyciągu z korzenia żeń-szenia, a także 22,20 mg wyciągu z nasion guarany oraz 1,4 mg witaminy B6. Skład
suplementu diety Cardiamid z Kofeiną uzupełniają substancje pomocnicze. Wśród nich należy wymienić wodę, glicerol, sorbitol i glikol
propylenowy, a także kwas L-askorbinowy, cytrynian sodu, aromat oraz sorbinian potasu. Suplement diety Cardiamid z Kofeiną należy
stosować zgodnie ze wskazaniami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Rekomendowane dawkowanie Cardiamid z Kofeiną to 2 ml płynu (co odpowiada 40 kroplom) przyjmowane w częstotliwości 2 razy
dziennie. Ze względu na zawartość surowców roślinnych o naturalnej goryczy, zaleca się przyjmowanie kropli Cardiamid z Kofeiną wraz
z niewielką ilością wody bądź soku, ewentualnie na cukrze. Nie należy stosować większej dawki suplementu diety Cardiamid z Kofeiną
niż wskazana. Przyjmowanie produktu w zbyt wysokich dawkach może mieć efekt przeczyszczający. Nie wszyscy pacjenci powinni
stosować Cardiamid z Kofeiną, gdyż posiada on też przeciwwskazania do stosowania. Produkt nie powinien być używany przez osoby
mające nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Nie jest też wskazane korzystanie z suplementu diety przez kobiety
spodziewające się dziecka. Dodatkowo suplement diety nie powinien być podawany dzieciom. Przeciwwskazaniem jest też nadciśnienie
tętnicze.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/cardiamid-z-kofeina-krople-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Suplement diety Cardiamid z Kofeiną nie powinien być traktowany jako zamiennik zbilansowanych posiłków i zdrowego stylu życia,
ponieważ nie może ich zastąpić, a jedynie może stanowić ich uzupełnienie, o ile będzie stosowany w prawidłowych dawkach. Produkt
wymaga również odpowiedniego sposobu przechowywania, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Należy zabezpieczyć go tak, aby dzieci
nie miały do niego dostępu, poza tym trzeba chronić go przed wilgocią i światłem.

Składniki
woda, nośnik - glicerol, substancja wypełniająca: sorbitol, nośnik - glikol propylenowy, kofeina bezwodna, regulator kwasowości: kwas L-
askorbinowy, wyciąg z owoców głogu, regulator kwasowości:cytrynian sodu, wyciąg z nasion guarany, wyciąg z korzenia żeń-szenia,
aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).

Zawartość w 4ml

kofeina 95mg*
wyciąg z owoców głogu - 60,40 mg*
wyciąg z korzenia żeń-szenia 53,28 mg*
wyciąg z nasion guarany 22,20 mg*
witamina B6 1,40 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka
Cardiamid z kofeiną krople - suplement diety zawierający kofeinę, witaminę B6 oraz naturalne wyciągi roślinne z owoców głogu, korzenia
żeń-szenia, nasion guarany.
Kofeina pomaga w zmniejszeniu zmęczenia psychicznego i poprawie koncentracji.
Witamina B6 pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia oraz utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne.

Przeciwwskazania
Zawiera kofeinę, nie zaleca się stosować u dzieci i kobiet w ciąży.
Nie zaleca się stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Stosować 2 ml płynu (40 kropli) 2 razy dziennie.
Preparat zawiera w swoim składzie surowce wykazujące naturalną gorycz, dlatego krople można podawać w niewielkiej ilości wody,
soku owocowego lub na cukier.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

Ważne informacje
Spożywanie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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