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Jeliton 5 g x 18 sasz
 

Cena: 19,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Postać Proszki

Producent KATO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Łupina nasienna babki jajowatej (plantaginis ovate seminis tegumentum).

1 saszetka zawiera:

5 g łupiny nasiennej babki jajowatej*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
5 g x 18 saszetek

Charakterystyka
Składniki preparatu Jeliton to w 100% naturalny błonnik pochodzący z łupiny nasiennej babki jajowatej. Suplement diety nie zawiera
cukru, konserwantów oraz substancji smakowych. Zawarta w produkcie Jeliton łupina nasienna babki jajowatej pomaga w utrzymaniu
zdrowego jelita.

Przeciwwskazania
Nie stosować przy zaburzeniach drożności jelit.

Stosowanie
Porcja jednorazowa: 1 saszetkę preparatu, co odpowiada 5 g łupiny nasiennej babki jajowatej, zalać wodą lub sokiem (100 ml) i
natychmiast wypić. Dodatkowo popić szklanką płynu. Porcja dzienna: do czterech saszetek dziennie, co odpowiada 20 g łupiny
nasiennej babki jajowatej. Obficie popijać wodą.

Przechowywanie
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Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła i
wilgoci.

Producent
KATO LABS Sp. z o. o.
ul. Marszałkowska 138/82
00-004 Warszawa

Ważne informacje
Preparat należy przyjmować zachowując odstęp 30-60 minut po zażyciu leków.Przy jednoczesnym doustnym stosowaniu leków, ich
resorpcja może być opóźniona. U cukrzyków, prowadzących kurację insulinową może wystąpić konieczność obniżenia dawki insuliny.
Przy stosowaniu preparatu w czasie biegunki, jeśli biegunka utrzymuje się dłużej niż dwa, trzy dni i towarzyszy jej gorączka, należy
zwrócić się do lekarza. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na pył sproszkowanych łusek.

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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