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Himalaya Rumalaya forte x 60 tabl
 

Cena: 36,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kadzidłowiec (Boswellia serrata) ekstrakt suchy, żywica indyjska (Commiphora wightii) proszek, alpina galgant ekstrakt suchy, kłącze
lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) ekstrakt suchy, kłacze, buzdryganek naziemny (tribulus terrestris L.) ekstrakt suchy , tinospora
cordifolia ekstrakt suchy, substancja przeciwzbrylająca - stearynian sodowy , substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna ,
regulator kwasowości - fosforan wapnia dwuzasadowy , substancja wypełniająca - poliwinylopyrolidon , substancja przeciwzbrylająca -
dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu

2 tabletki zawierają:

kadzidłowiec (Boswellia serrata) ekstrakt suchy 480m*
żywica indyjska (Commiphora wightii) proszek 400m*
alpina galgant ekstrakt suchy kłącze 140mg*
lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) ekstrakt suchy, kłącze 140mg*
buzdryganek naziemny (tribulus terrestris L.) ekstrakt suchy 120mg*
tinospora cordifolia ekstrakt suchy 120mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Opakowanie zwiera 60 tabletek.
Masa netto: 50 g.

Charakterystyka
Rumalaya Forte wspomaga prawidłowe funkcjonowanie kości i stawów.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się dla dzieci poniżej 14 roku życia, dla kobiet w ciąży oraz
karmiących piersią.

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.

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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