SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Fisio Diur Start Up 300 ml
Cena: 68,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

300 ml

Postać

Płyny doustne

Producent

ZUCCARI

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Składniki
sok z daktylowca właściwego, sok z śliwy, mleczan sodowy (regulator kwasowości), kwas mlekowy, jastrzębiec kosmaczek, brzoza biała,
perz właściwy, aromat, ortosyfon granisty, sok z tamaryndowca indyjskiego, mniszek lekarski, skrzyp polny, nawłoć pospolita, miłorząb
dwuklapowy, magnez, chlorek potasu, nostrzyk żółty, sukraloza (substancja słodząca)
Zawartość (10 ml):
Sok z daktylowca właściwego - 8920mg*
Sok z śliwy - 2200 mg*
Jastrzębiec kosmaczek -220 mg*
Brzoza biała - 220 mg*
Perz właściwy - 220 mg*
Ortosyfon granisty - 120 mg*
Sok z tamaryndowca indyjskiego - 100 mg*
Mniszek lekarski - 100 mg*
Skrzyp polny - 80 mg*
Nawłoć pospolita - 80 mg*
Miłorząb dwuklapowy - 60 mg*
Magnez - 50 mg (13,3% RWS)
Chlorek potasu - 38 mg (4,75% RWS)
Nostrzyk żółty - 30 mg*
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Objętość netto: 300 ml
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Charakterystyka
FISIO DIUR Start Up to suplement żywieniowy na bazie komponentów i koncentratów soków roślinnych wzbogacony solami
mineralnymi.
Wskazania:
Wspomaga kurację odchudzającą. Składniki preparatu zapewniają optymalne dostarczenie organizmowi substancji roślinnych, które
wspomagają procesy drenażowe organizmu, jego oczyszczenie oraz regulują krążenie krwi.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących.
Stosowanie
1 raz dziennie 10 ml produktu rozcieńczyć w 1 litrze wody lub napoju i spożyć w ciągu dnia.
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu suchym i ciemnym w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
ZUCCARI srl- Via del Commercio 66/68- 38121 Trento – Italy
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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