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Karczoch x 60 tabl (Colfarm)
 

Cena: 22,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 szt

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Karczoch w postaci tabletek od Colfarm to preparat na bazie wyciągu z liści karczocha. Jego działanie polega na
wspieraniu pracy przewodu pokarmowego. Na co jest Karczoch Colfarm? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie
zdrowej diety w składniki aktywne zawarte w zielu karczocha i pomocnicze wsparcie trawienia. Suplement diety wspomaga pracę
układu pokarmowego, przyczyniając się do poprawy komfortu trawiennego. Funkcją tabletek Karczoch jest wspieranie produkcji soków
trawiennych, a także wspomaganie funkcjonowania wątroby i dróg żółciowych, a dodatkowo wspomaganie trawienia tłuszczów. 
Działanie suplementu diety Karczoch wspiera też ochronę komórek wątroby, a poza tym przyczynia się do utrzymania odpowiedniego
poziomu lipidów i cholesterolu w organizmie, wspomagając jednocześnie pracę serca i układu krążenia.

W opakowaniu o masie netto 29 g znajduje się 60 tabletek Colfarm Karczoch. W skład 1 tabletki wchodzi 400 mg wyciągu z karczocha
(w tym 20 mg cynaryny), a także składniki pomocnicze. Wśród nich wymienić należy celulozę mikrokrystaliczną i skrobię kukurydzianą, a
oprócz tego sole magnezowe kwasów tłuszczowych i sól sodową karboksymetylocelulozy usieciowioną. Dodatkowo w składzie znajduje
się dwutlenek krzemu, sorbitol oraz kwasy tłuszczowe, poza tym guma arabska i karagen. Suplement diety wymaga stosowania
zgodnego z zaleceniami producenta i w dawkach nie większych od wskazanych. Należy przyjmować 1 tabletkę Karczoch od Colfarm
dziennie, najlepiej połykając ją przed posiłkiem. Oznacza to, że opakowanie suplementu diety powinno wystarczyć na około 2 miesiące
suplementacji.

Nie każdy powinien stosować ten suplement diety. Przeciwwskazaniem do suplementacji tabletkami Karczoch jest nadwrażliwość na
którykolwiek z ich składników. Wyrobu nie należy traktować jako zamiennika zdrowego trybu życia i zbilansowanej diety – może je
natomiast uzupełniać. Suplement diety Karczoch wymaga też przechowywania w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, a
także ochrony przed działaniem wilgoci.

Składniki
wyciąg z liści karczocha, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna , skrobia kukurydziana, substancja przeciwzbrylająca -
sole magnezowe kwasów tłuszczowych , substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona , substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu ; substancje glazurujące - sorbitol, kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen
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Zawartość w 1 tabletce

Wyciąg z karczocha 400 mg*
Zawartość cynaryny 20 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 tabletek (zawartość netto opakowania: 29g)

Charakterystyka
Ekstrakt z ziela karczocha wspiera prawidłowe funkcje przewodu pokarmowego wpływając na poprawę komfortu trawiennego. Pomaga
utrzymać właściwy poziom cholesterolu we krwi. Ziele karczocha działa stymulująco na produkcję soków trawiennych, pracę wątroby
oraz dróg żółciowych. Suplement diety Karczoch zalecany jest pomocniczo dla wsparcia pracy układu trawiennego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie przed posiłkiem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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