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Ispagul S proszek 200 g
 

Cena: 25,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 g

Postać Proszki

Producent HERBA STUDIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ispagul S w postaci proszku od Herba Studio jest produktem wspierającym funkcjonowanie jelit, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Z wyrobu mogą korzystać również kobiety spodziewające
się dziecka i matki karmiące piersią. W jego składzie nie znajduje się gluten, więc również osoby, które z jakiegoś powodu eliminują ten
składnik ze swojej diety, mogą stosować ten suplement diety.

Na co jest Ispagul S? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w składniki
wspomagające prawidłowe funkcjonowanie jelit. W produkcie Ispagul S można znaleźć łupinę nasienną babki jajowatej oraz nasiona
babki jajowatej, które przyczyniają się do łatwiejszego wypróżnienia i poprawy ruchów perystaltycznych jelit. Poza tym wspomagają one
zmiękczanie stolca oraz wspierają zwiększanie jego objętości poprzez wiązanie wody. W ten sposób przyczyniają się do szybszego i
łatwiejszego wypróżniania, wspomagając regularne oczyszczanie organizmu. Łupiny babki jajowatej wspomagają również utrzymanie
odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi.

W opakowaniu znajduje się 200 g Ispagul S. W skład 1 porcji produktu (3 g) wchodzi 2,1 g łupiny nasiennej babki jajowatej oraz 0,9 g
nasion babki jajowatej. Suplement diety należy stosować według zaleceń producenta i w dawkach nie większych od rekomendowanych.
Najlepiej jest przyjmować 1–3 miarki proszku na dobę. Wskazane jest korzystanie z suplementu diety rano i wieczorem. Aby prawidłowo
przygotować porcję suplementu diety, należy wymieszać miarkę proszku Ispagul S z ¾ szklanki wody lub innego płynu (np. soku) oraz
wypić. Suplement diety Ispagul S może też zostać zmieszany z jogurtem itd. Nie należy przyjmować większych dawek Ispagul S, niż jest
to wskazane.

Przy przyjmowaniu suplementu diety zgodnie z zaleceniami, opakowanie produktu powinno wystarczyć na minimum 22 dni stosowania
(przy założeniu, że pacjent będzie przyjmować 3x3 g dziennie) lub na ponad 33 dni stosowania (przy założeniu, że pacjent będzie
przyjmować 2x3 g dziennie), ewentualnie na ponad 66 dni (przy założeniu, że pacjent będzie przyjmować 1x3 g dziennie).

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z suplementu diety Ispagul S. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników produktu. Jeśli u pacjenta po zastosowaniu suplementu diety wystąpią objawy nadwrażliwości, powinien on skonsultować
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się w tej sprawie z lekarzem. Suplement diety Ispagul S nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Wyrób Ispagul S jest suplementem diety, co oznacza, że nie powinien być traktowany jako zamiennik zdrowej diety i zdrowego trybu
życia, ponieważ w żadnym wypadku nie może ich zastąpić. Suplement diety może natomiast je uzupełniać, jednak nie należy
przyjmować większych dawek produktu niż te, które zaleca producent. Każdy suplement diety, nie wyłączając Ispagul S, wymaga
prawidłowego przechowywania – prawidłowego zabezpieczenia, aby był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Składniki
Łupina nasienna babki jajowatej (Plantaginis ovatae seminis tegumentum), nasiona babki jajowatej (Plantaginis ovatae semen).

1 porcja zawiera:

Łupina nasienna babki jajowatej 2,1g*
Nasiona babki jajowatej 0,9g*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Masa netto: 200 g

Charakterystyka

Nasiona i łupina babki jajowatej ułatwiają wypróżnianie.
Ispagul S nie zawiera glutenu.
Suplement diety Ispagul S jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.
Może być także spożywany przez kobiety w ciązy i karmiące.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Doustnie, dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1-3 miarek proszku na dobę, najlepiej rano i wieczorem. Miarkę proszku wymieszać z 3/4
szklanki wody, soku lub jogurtu i wypić.

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

Producent
Herba Studio Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 5
62-081 Wysogotowo k/Poznania

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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