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Coligas Fast x 30 kaps
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ABOCA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kumin (Cuminum cyminum) sproszkowane owoce; cykoria (Cichorium intybus) sproszkowany korzeń; żelatyna; kolendra (Coriandrum
sativum) liofilizowany ekstrakt z owoców; koper (Foeniculum vulgare) sproszkowane owoce; Imbir (Zingiber officinalis) liofilizowany
ekstrakt z kłącza; prawoślaz (Althaea officinalis) liofilizowany ekstrakt ze śluzów korzenia.

6 kapsułek zawiera:

Naturalny kompleks aktywny PhenoAct 750 mg*
Kolendra liofilizowany ekstrakt z owoców 525 mg*

mianowany na zawartość fenoli ogółem 2% 10,5 mg*
Imbir liofilizowany ekstrakt z kłącza 225 mg*

mianowany na zawartość gingeroli ogółem 1% 2,25 mg*
Kumin, sproszkowane owoce 675 mg*
Cykoria, sproszkowany korzeń 594 mg*
Koper, sproszkowane owoce 240 mg*
Prawoślaz, śluzy korzenia 165 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
15 g (Zawartość opakowania: 30 kapsułek po 500 mg)

Charakterystyka
Coligas Fast zawiera wysokie stężenie substancji zawartych w PhenoAct, naturalnym kompleksie aktywnym na bazie liofilizowanych
ekstraktów z:
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Kolendry, która wspomaga utrzymanie fizjologicznej równowagi gazów w układzie trawiennym.
Imbiru wspomagającego trawienie.

Produkt zawiera ponadto:
Koper pomocny w usuwaniu gazów jelitowych
Kumin wspomagający trawienie
Cykorię, która wspomaga prawidłową motorykę przewodu pokarmowego.
Ekstrakt z prawoślazu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dwa razy dziennie, pół godziny przed głównym posiłkiem. Produkt można zażywać w razie potrzeby, przyjmując dwie kapsułki,
maksymalnie trzy razy w ciągu dniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu i chronić od światła.

Producent
Aboca S.p.A. Societa Agricola,
Localita Aboca 20,
52037 Sansepolcro, Italia.
Dystrybutor:
Aboca Polska Sp. z o.o.,
ul. Oswobodzenia 1,
40-403 Katowice.

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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