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ForMeds Bicaps Sylimarin x 60 kaps
 

Cena: 28,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent FORMEDS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus L. zawiera 5% cynaryny), ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Sylibum marianum L.
zawiera 80% sylimaryny), pullulan (otoczka kapsułki).

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z liści karczocha- 380 mg*
w tym: 5% cynaryna- 19 mg*

Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego- 100 mg*
w tym: 80% sylimaryna- 80 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
28,8 g

Charakterystyka
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Suplement diety BICAPS SYLIMARIN zawiera 80 mg sylimaryny z nasion ostropestu plamistego oraz 19 mg cynaryny z liści kaczocha w
1 kapsułce bez żadnych dodatków. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez
konsultacji lekarskiej.

Stosowanie
Spożyć 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
FORMEDS SP. Z O.O.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

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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