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Igastrik płyn 50 ml
 

Cena: 48,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Płyny

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
nośnik - sorbitole, woda, wyciąg z owoców ostropestu plamistego, wyciąg z kwiatostanu rumianku pospolitego, wyciąg z owoców
kminku zwyczajnego, wyciąg z liści mięty pieprzowej, wyciąg z kłącza kurkumy, wyciąg z liści melisy lekarskiej, wyciąg z korzenia lukrecji
gładkiej, wyciąg z liści szałwii lekarskiej, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, wyciąg z korzenia arcydzięgla litworu

Masa netto
Objętość netto: 50 ml

Charakterystyka
Igastrik to suplement diety o ziołowym składzie, bez alkoholu, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat, stosowany w celu
wspomagania pracy przewodu pokarmowego (żołądka, jelit, wątroby).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1ml od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego.
Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

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

Producent
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
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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/

