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Himalaya Cystone x 100 tabl
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Himalaya Cystone w postaci tabletek od L’Biotica jest produktem, który może być stosowany przez osoby dorosłe i
młodzież od 14. roku życia. Wyrób w swojej formule nie ma składników pochodzenia mlecznego oraz laktozy, poza tym jest produktem
wegetariańskim. Na co jest Himalaya Cystone? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych
posiłków w składniki wspomagające pracę układu moczowo-płciowego i nerek. Produkt może być też stosowany wspomagająco w
przypadku postępowania z kamicą nerkową. Funkcją suplementu diety jest wspomaganie rozpuszczania kamieni nerkowych oraz
przyczynianie się do zapobiegania powstawaniu nowych. Działanie suplementu diety przyczynia się również do zwiększenia ilości moczu
(wspomaganie właściwości moczopędnych), co wspomaga wypłukiwanie osadów z układu moczowego. Suplement diety Himalaya
Cystone przyczynia się do normalizacji pH moczu, a także przyczynia się do zwiększenia komfortu pacjenta w przypadku infekcji dróg
moczowych.

W opakowaniu o masie netto 30 g znajduje się 100 tabletek Himalaya Cystone. W skład 2 tabletek wchodzi 130 mg ekstraktu z
Shilapuspha (Didymocarpus pedicellata), 98 mg ekstraktu z Pasanabheda (Saxifraga ligulata Syn. Bergenia ligulata / ciliata), 32 mg
ekstraktu z Manjishtha (Rubia cordifolia), 32 mg ekstraktu z Nagarmusta (Cyperus scariosus), 32 mg ekstraktu z Apamarga
(Achyranthes aspera), 32 mg ekstraktu z Gojiha (Onosma bracteatum), 32 mg ekstraktu z Sahadevi (Vernonia cinerea), 26 mg ekstraktu z
Shilajeet (oczyszczony) oraz 32 mg ekstraktu z Hajrul yahood bhasma. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli
krzemian wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, poliwinylopirolidon oraz dwutlenek krzemu.

Suplement diety Himalaya Cystone wymaga stosowania zgodnego z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego określonych.
Zalecane dawkowanie Himalaya Cystone to 1 tabletka przyjmowana w częstotliwości 2 razy dziennie. Tabletki Himalaya Cystone
najlepiej przyjmować rano i wieczorem. Powinny być przyjmowane po posiłku i zaleca się ich popijanie wodą. Zalecane przez producenta
dawkowanie produktu nie powinno być przekraczane.

Suplement diety Himalaya Cystone ma przeciwwskazania, czyli nie wszyscy mogą go przyjmować. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na jakikolwiek z jego składników czynnych lub pomocniczych. Produkt nie powinien być też stosowany przez dzieci w
wieku poniżej 14. roku życia. Zalecane jest poza tym zachowanie ostrożności, jeśli pacjent ma znacznie osłabioną wątrobę, nerki lub
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serce.

Suplementu diety Himalaya Cystone nie można traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, gdyż nie
może ich zastąpić. Nie należy przyjmować produktu w większych dawkach niż wskazane. Ważne również, aby suplement diety Himalaya
Cystone był prawidłowo przechowywany, co oznacza, że należy zabezpieczyć go, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci, poza tym
należy zapewnić mu ochronę przed światłem oraz wilgocią.

Składniki
Shilapuspha (Didymocarpus pedicellata), Pasanabheda (Saxifraga ligulata Syn. Bergenia ligulata / ciliata), Manjishtha (Rubia cordifolia),
Nagarmusta (Cyperus scariosus), Apamarga (Achyranthes aspera), Gojiha (Onosma bracteatum), Sahadevi (Vernonia cinerea), Shilajeet
(oczyszczony), Hajrul yahood bhasma.
Substancje pomocnicze: substancja przeciwwzbrylająca - krzemian wapnia , substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna ,
substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu , substancja wypełniająca - poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca -
dwutlenek krzemu

2 tabletki zawierają:
Extrakty:

Shilapuspha (Didymocarpus pedicellata) 130 mg*
Pasanabheda (Saxifraga ligulata Syn. Bergenia ligulata / ciliata) 98 mg*
Manjishtha (Rubia cordifolia) 32 mg*,
Nagarmusta (Cyperus scariosus) 32 mg*,
Apamarga (Achyranthes aspera) 32 mg*,
Gojiha (Onosma bracteatum) 32 mg*,
Sahadevi (Vernonia cinerea) 32 mg*,
Shilajeet (oczyszczony) 26 mg*,
Hajrul yahood bhasma 32 mg*.

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera: 100 tabletek.
Masa netto: 30 g.

Charakterystyka
Cystone wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek i układu moczowo-płciowego. Wspomagająco w postępowaniu z kamicą
nerkową.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Należy zachować ostrożność w przypadku znacznego osłabienia nerek,
wątroby i serca. Nie zaleca się dla dzieci poniżej 14 roku życia.

Stosowanie
1 tabletka 2 razy dziennie (rano i wieczorem), po posiłku popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 30oC), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Importer:
L'biotica & HF Hipokrates Sp. z o. o.

Ważne informacje
Tabletki pozbawione składników pochodzenia mlecznego oraz laktozy. Produkt wegeteriański.

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
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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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