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Myalgan x 30 tabl
 

Cena: 52,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HAMIDA PHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z liści stokrotki, ekstrakt z liści winogron, ekstrakt pestek oliwek, ekstrakt owocu ananasa, ekstrakt słodkich migdałów, sok
pomarańczowy w proszku, nośnik - stearynian magnezu (E 470b) , stabilizator - celuloza mikrokrystaliczna (E 460)

4 tabletki zawierają:

Ekstrakt liści stokrotki - 300 mg*
Ekstrakt liści winogron - 300 mg*
Ekstrakt pestek oliwek - 300 mg*
Ekstrakt owocu ananasa - 200 mg*
Ekstrakt słodkich migdałów - 40 mg*
Sok pomarańczowy w proszku - 40 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość: 30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Preparat dostarcza składniki odżywcze korzystne w fibromialgii.
Preparat może być przyjmowany przez wegan oraz wegetarian.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i w okresie karmienia przed użyciem powinny skonsultować
się z lekarzem.
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Stosowanie
Myalgan można przyjmować niezależnie od spożywanych posiłków. Najlepiej rozpocząć od 1 kapsułki 4 razy dziennie, po jednej rano,
przed południem, po południu i wieczorem.
Następnie można dzienną dawkę stopniowo zmniejszać po jednej tabletce co 1 - 2 tygodnie. Pozostać na dziennej dawce
suplementacyjnej stanowiącej 1 lub 2 tabletki.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu.

Producent
Phytomedica Polska Spółka z o. o.
ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 2
02-954 Warszawa
Wyprodukowano w Unii Europejskiej.

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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