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Cidrex plus x 80 kaps
 

Cena: 36,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 80 kaps

Postać Kapsułki

Producent VITAPOL-FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z nasion soi, składniki otoczki kapsułki: żelatyna i glicerol, substancja wypełniająca: monostearynian glicerolu, ekstrakt z morszczynu
(Fucus vesiculosus), olej z kiełków pszenicy (Triticum L.), ekstrakt z zielonej herbaty (Camelia sinensis), składniki otoczki kapsułki: woda,
substancja wypełniająca: lecytyna sojowa, ocet jabłkowy (5:1), chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: dwutlenek żelaza czerwony,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek żelaza czarny i żółty oraz dwutlenek tytanu.

Zawartość w 1 kapsułce:
Ekstrakt z morszczynu w tym 25 mg*

Jod 25 µg (16,6% RWS)

Olej z kiełków pszenicy 20 mg*
Ekstrakt z zielonej herbaty w tym: 20 mg*

Polifenole 12 mg*
Katechiny 8 mg*

Ocet jabłkowy 40 mg*
Witamina B6 3,5 mg (250% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 80 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Preparat Cidrex Plus wspomaga odchudzanie. Zawarta w suplemencie diety witamina B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
energetycznego, zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Morszczyn pęcherzykowaty zawiera organiczne sole jodu, polisacharydy,
związki śluzowe, bierze udział w redukcji masy ciała, zaś jod zawarty w roślinie przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie jest wskazany dla dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
2 razy dziennie po 1 kapsułce przed dowolnym posiłkiem, popijając szklanką przegotowanej wody.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Vitapol-Farm Sp. z o.o.
ul. Miła 3
05-071 Sulejówek

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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