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Dih skurcz x 60 kaps
 

Cena: 18,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej sojowy, składniki otoczki kapsułki (żelatyna, substancja wiążąca: gliceryna roślinna, barwniki: tlenek żelaza żółty i tlenek żelaza
czerwony, nośnik: krzemian glinowo-potasowy), cytrynian magnezu, diosmina, olej palmowy, stabilizator: wosk żółty, olej kokosowy,
trokserutyna, emulgator: lecytyna sojowa, kwas askorbowy (witamina C)

2 kapsułki zawierają:

diosmina - 300 mg *
magnez - 60 mg (16% RWS)
troksertyna - 50 mg *
witamina C - 12 mg (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat DIH Skurcz polecany jest jako uzupełnienie diety, szczególnie:

Osobom z tendencją do mimowolnych skurczy mięśni kończyn dolnych
Przy uczuciu ciężkich, obrzmiałych i zmęczonych nóg
Osobom wykonującym pracę siedzącą lub stojącą
Przy występowaniu poszerzonych bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączków naczyniowych
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią stosowanie preparatu powinny skonsultować z
lekarzem.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
W temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242E
51-131 Wrocław

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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