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Flexofytol x 180 kaps
 

Cena: 155,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 kaps

Postać Kapsułki

Producent TILMAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
emulgator- polisorbat 80, składnik otoczki-żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć-glicerol, biologicznie zoptymalizowany ekstrakt z 
Curcuma longa standaryzowany na obecność 42 mg kurkuminy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, woda, barwniki - dwutlenek
tytanu, kwas karminowy, tlenki i wodorotlenki żelaza

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z Curcuma longa - 46,7 mg*
w tym kurkumina - 42 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
166 g

Charakterystyka
Ekstrakt z Curcuma longa pomaga w utrzymaniu elastyczności i zdrowia stawów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących i dzieci poniżej 6 roku życia.

Stosowanie
POCZĄTKOWO:
Dzieci w wieku 6-12 lat: 2 kapsułki rano przez 1 miesiąc
Powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem prze 1 miesiąc
PODTRZYMUJĄCO:
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Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 kapsułka rano
Powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki rano

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano przez:
TILMAN S.A.
Z.I. Sud 15
B-5377 Baillonville, Belgia
Dystrybutor:
Qpharma Sp. z o.o.
Ul. Wichrowa 7F/10
04-682 Warszawa

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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