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Fitolizyna nefrocaps forte x 30 kaps
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z ziela rdestu; żelatyna; substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt z kłącza perzu; ekstrakt z liścia brzozy; woda; ekstrakt z
korzenia pietruszki; ekstrakt z ziela skrzypu; ekstrakt z korzenia lubczyku; ekstrakt z ziela nawłoci; barwnik: dwutlenek tytanu; substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwniki: tlenek żelaza żółty, kompleksy miedziowe
chlorofilin.

2 kapsułki Fitolizyna Nefrocaps Forte zawierają:

ekstrakt z korzenia pietruszki: 20,10 mg*
ekstrakt z ziela skrzypu: 13,40 mg*
ekstrakt z kłącza perzu: 40,20 mg*
ekstrakt z korzenia lubczyku: 13,40 mg*
ekstrakt z ziela nawłoci: 11,50 mg*
ekstrakt z liścia brzozy: 26,80 mg*
ekstrakt z ziela rdestu: 320 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Charakterystyka
Fitolizyna Nefrocaps Forte to roślinny suplement diety w postaci kapsułek, który stanowi kompozycję 7 skoncentrowanych ekstraktów
ziołowych, standaryzowanych na zawartość flawonoidów. Preparat ten stosowany jest w celu wspomagania prawidłowego
funkcjonowania nerek oraz dróg moczowych. wśród składników zawartych w Fitolizyna Nefrocaps Forte znaleźć można:

korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kłącze perzu i liść brzozy, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie nerek;
kłącze perzu, korzeń lubczyku, ziele nawłoci i liść brzozy, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych;
ziele skrzypu, kłącze perzu, korzeń lubczyku, ziele nawłoci i liść brzozy, które przyczyniają się do zwiększenia eliminacji wody z
organizmu;
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ziele rdestu, które pomaga eliminować patogenne bakterie z dróg moczowych.

Stosowanie
Fitolizyna Nefrocaps Forte należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta. Zalecane dzienne spożycie
preparatu przez osoby dorosłe wynosi 1 kapsułka przyjmowana 2 razy dziennie przed posiłkiem. Każdą tabletkę należy obficie popić
(najlepiej co najmniej ½ szklanki wody). Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania Fitolizyna Nefrocaps Forte występuje w
przypadku spożycia 2 kapsułek dziennie.

Nie ma dokładnych zaleceń co do ograniczeń czasowych podczas przyjmowania kapsułek Fitolizyna Nefrocaps Forte. Jest to
suplement diety, którego składniki wspomagają pracę organizmu, a w szczególności układu moczowego. Jeśli pojawił się stan zapalny
układu moczowego lub pacjent zmaga się z innymi schorzeniami dotyczącymi dróg moczowych, wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosować Fitolizyna Nefrocaps Forte, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników produktu. Preparat ten nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przechowywanie
Fitolizyna Nefrocaps Forte należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed wilgocią i działaniem światła.
Opakowanie powinno być przechowywane w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
10,68 g

Producent
Herbapol Warszawa Sp. z o.o.
ul.Ołówkowa 54
05-800 Pruszków

Wstęp
Fitolizyna Nefrocaps Forte to suplement diety, który składa się z unikalnego zestawu siedmiu skoncentrowanych ekstraktów ziołowych
o określonej zawartości fitozwiązków, czyli substancji naturalnie występujących w roślinach i mających niezwykle bogate działanie
prozdrowotne. Preparat ma formę kapsułek. Można go kupić bez recepty. Opakowanie zawiera 30 kapsułek doustnych.

Składniki zawarte w suplemencie diety Fitolizyna Nefrocaps Forte to: ekstrakt z ziela rdestu, żelatyna, substancja wypełniająca:
celuloza, ekstrakt z kłącza perzu, ekstrakt z liści brzozy, woda, ekstrakt z korzenia pietruszki, ekstrakt ziela skrzypu, ekstrakt z korzenia
lubczyka, ekstrakt ziela nawłoci, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwniki: tlenek żelaza żółty, kompleksy miedziowe chlorofilin.

Dwie kapsułki środka Fitolizyna Nefrocaps Forte zawierają:

● ekstrakt z korzenia pietruszki – 20,10 mg*,
● ekstrakt z ziela skrzypu – 13,40 mg*,
● ekstrakt z kłącza perzu – 40,20 mg*,
● ekstrakt z korzenia lubczyka – 13,40 mg*,
● ekstrakt z ziela nawłoci – 11,50 mg*,
● ekstrakt z liścia brzozy – 26,80 mg*,
● ekstrakt z ziela rdestu – 320 mg*.

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia.

Masa netto preparatu Fitolizyna Nefrocaps Forte wynosi 10,68 g.

Suplement diety Fitolizyna Nefrocaps Forte składa się ze starannie dobranej kompozycji siedmiu skoncentrowanych ekstraktów
ziołowych standaryzowanych na zawartość flawonoidów. Kapsułki stanowią uzupełnienie diety w składniki dobroczynnie wpływające na
układ moczowy i nerki.

Korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kłącze perzu i liść brzozy przyczynia się do poprawy funkcjonowania nerek.
Kłącze perzu, korzeń lubczyku, ziele nawłoci i liść brzozy przyczynia się do poprawy funkcjonowania dróg moczowych.
Ziele skrzypu, kłącze perzu, korzeń lubczyku, ziele nawłoci i liść brzozy przyczynia się do zwiększenia usuwania wody z organizmu.
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Ziele rdestu pomaga eliminować patogenne bakterie z dróg moczowych.

Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do stosowania suplementu diety Fitolizyna Nefrocaps Forte? Preparatu nie należy
stosować, jeśli kiedykolwiek wystąpiła u pacjenta nadwrażliwość na którykolwiek składnik suplementu. Nie zaleca się stosowania
produktu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania suplementu diety Fitolizyna Nefrocaps Forte:

● nie zaleca się przekraczania wskazanej do spożycia dziennej dawki suplementu (2 kapsułki),
● suplement działa na organizm wspomagająco – nic nie zastąpi jednak bogatej, zbilansowanej i zróżnicowanej diety, a także zdrowego
trybu życia,
● suplementu diety Fitolizyna Nefrocaps Forte nie należy traktować jako zamiennika zróżnicowanej diety.
Jak przechowywać suplement diety Fitolizyna Nefrocaps Forte?
● preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej (poniżej 25 stopni Celsjusza),
● preparat należy chronić przed światłem i wilgocią oraz trzymać go z dala od źródeł ciepła,
● suplementy diety należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dzienne spożycie suplementu diety Fitolizyna Nefrocaps Forte zalecane dla osób dorosłych to 1 kapsułka 2 razy dziennie przyjmowana
doustnie przed posiłkiem. Preparat należy obficie popić wodą (przynajmniej pół szklanki płynu).

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 kapsułek dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji preparatu przeznaczonej do spożycia w ciągu dnia.

Fitolizyna Nefrocaps Forte to suplement diety wspomagający prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego i nerek. Nie są wskazane
dokładne zalecenia mówiące o tym, jak długo preparat może być stosowany.

Należy pamiętać, że preparat zaleca się zawsze stosować zgodnie z informacjami zawartymi na ulotce i zgodnie z przeznaczeniem
suplementu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

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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