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Linea 40+ x 60 tabl
 

Cena: 36,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Linea 40+ w postaci tabletek od Aflofarm jest produktem na bazie wyciągów ziołowych z dodatkiem chromu, który
przeznaczony jest szczególnie dla pacjentów po 40. roku życia. Na co jest Linea 40+? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest
uzupełnienie diety w składniki aktywne ostrokrzewu paragwajskiego, zielonej herbaty, gorzkiej pomarańczy i ostryżu długiego, a także
uzupełnienie diety w chrom. Suplement diety Linea 40+ wspiera proces spalania tkanki tłuszczowej, a oprócz tego pomaga utrzymać
prawidłową masę ciała. Produkt wspomaga również oczyszczanie organizmu z toksyn. Zawarty w nim wyciąg z gorzkiej pomarańczy
ułatwia metabolizm węglowodanów i lipidów, a wyciąg z zielonej herbaty wspiera metabolizm lipidów. Mate przyczynia się natomiast do
utrzymania prawidłowej masy ciała, chrom zaś wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Linea 40+. W skład 2 tabletek suplementu diety wchodzi 400 mg wyciągu z liści ostrokrzewu
paragwajskiego (mate) oraz 300 mg wyciągu z zielonej herbaty, a dodatkowo 100 mg wyciągu z gorzkiej pomarańczy oraz 400 mg
wyciągu z ostryżu długiego i 40 µg (100% RWS) chromu. Skład suplementu diety Linea 40+ uzupełniają również substancje
pomocnicze. Zaliczyć można do nich takie składniki jak celuloza, hydroksypropylometyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu, hydroksypropyloceluloza, żółcień
chinolinowa, wosk pszczeli i wosk carnauba. Suplement diety należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta i w
określonych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Linea 40+ to 1 tabletka przyjmowana 2 razy dziennie. Tabletki należy
przyjmować wraz z posiłkiem. Nie należy przekraczać wskazanej dawki produktu. Jeśli pacjent będzie stosować suplement diety
zgodnie z rekomendowanym dawkowaniem, jedno opakowanie powinno wystarczyć na około jeden miesiąc suplementacji.

Suplement diety Linea 40+ ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni go stosować. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników czynnych lub pomocniczych produktu. W przypadku zaobserwowania objawów
nadwrażliwości po przyjęciu suplementu diety zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Produkt nie powinien być również
przyjmowany przez pacjentki w ciąży oraz karmiące piersią. Wyrób Linea 40+ przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych
(rekomendowany jest osobom od 40. roku życia), zatem nie należy podawać go dzieciom.

Linea 40+ jest suplementem diety, co oznacza, że nie zastąpi zdrowego trybu życia i zbilansowanych posiłków, więc nie należy
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traktować go jako ich zamiennika. Produkt może natomiast dietę uzupełniać, ale zaleca się, aby nie był przyjmowany w dawkach
większych od rekomendowanych. Suplement diety Linea 40+ należy również przechowywać poza zasięgiem dzieci, a także zadbać, by
był przechowywany w temperaturze pokojowej oraz chroniony przed działaniem wilgoci oraz światła.

Składniki
substancja wypełniająca: Celuloza, wyciąg z liści mate, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z gorzkiej
pomarańczy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza , chlorek chromu, barwnik: żółcień chinolinowa, substancje
glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba.

2 tabletki zawierają:

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (mate) 400 mg*
Wyciąg z zielonej herbaty 300 mg*
Wyciag z gorzkiej pomarańczy 100 mg*
Wyciąg z ostryżu długiego 400mg*
Chrom 40 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Linea 40+

wspomaga proces spalania tkanki tłuszczowej
pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi
pomaga w oczyszczeniu organizmu z toksyn

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Nie zaleca się stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.
Preparat zaleca się zażywać podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Ważne informacje
Żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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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