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GASTRAVET trawienie x 30 tabl
 

Cena: 15,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus L.) standaryzowany na 5% cynaryny, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna),
ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma Longa L.) standaryzowany na 15% kurkuminoidów, ekstrakt z nasion ostropestu plamistego
(Silybum marianum) standaryzowany na 40% sylimaryny, substancja glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), substancje
przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, talk), substancja wiążąca (sorbitol), emulgator (lecytyny).

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z karczocha - 200 mg*
w tym cynaryna - 10 mg*

Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (kurkuma) - 50 mg*
w tym kurkuminoidy - 7,5 mg

Ekstrakt z ostropestu - 40 mg*
w tym sylimaryny - 16 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
GASTRAVET TRAWIENIE suplement diety jest przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą wspomóc trawienie oraz prawidłową pracę
wątroby

Ekstrakt z liści karczocha wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz trawienie tłuszczów. Wspomaga
detoksykację oraz prawidłową pracę wątroby. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania jelit.
Ekstrakt z nasion ostropestu wspomaga trawienie oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby i utrzymanie
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fizjologicznych funkcji oczyszczania wątroby.
Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (kurkuma) wspiera funkcjonowanie wątroby oraz zapobiega gromadzeniu się tłuszczu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym
piersią.

Stosowanie
1 tabletka dwa razy dziennie przed lub po posiłku. Tabletkę należy popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, temperaturze poniżej 25˚C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Producent
Avet Pharma sp. z o.o. ul. Fleminga 33B, 03-176 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

