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Gastrosan caps Trawienie x 30 kaps
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
oleje roślinne (kokosowy i palmowy); żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; stabilizator mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych; wyciąg z ziela i korzenia mniszka lekarskiego; wyciąg z liścia karczocha; substancja zagęszczająca: wosk pszczeli żółty;
olejek koprowy; stabilizator: lecytyna sojowa; olejek miętowy; barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, kompleksy miedziowe chlorofili i
chlorofilin, dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Wyciąg z ziela i korzenia mniszka DER 20:1 - 60 mg*
Wyciąg z liścia karczocha DER 20:1 - 52,5 mg*
Olejek koprowy - 34,12 mg*
Olejek miętowy - 3,66 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
24 g (30 kapsułek po 800 mg)

Charakterystyka
Produkt dla osób, które mają dyskomfort po jedzeniu i odczuwają problemy ze strony układu pokarmowego w tym: żołądka, wątroby i
jelit.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
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1 kapsułka 2 razy dziennie. Należy popić odpowiednią ilością wody.

Przechowywanie
Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
"Herbapol-Lublin"
ul. Diamentowa 25
20-471 Lublin

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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