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MyVita Silver Ulga Zaparcia x 60 kaps
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inulina z korzenia cykorii (Cichorium) 60 mg, kompozycja roślinnych ekstraktów: z kory szakłaka amerykańskiego (Rhamnus purshiana);
z liści senesu (Cassia Angustifolia Vahl); z rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla); z liści mięty pieprzowej (Mentha piperita); z
korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale); z owocu kopru włoskiego (Feoniculum vulgare), L-leucyna 40 mg, otoczka z
celulozy roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza.

1 kapsułka zawiera ekstrakty:

z szakłaka amerykańskiego: 50 mg*
z liści senesu: 50 mg*
z rumianku: 50 mg*
z mięty pieprzowej: 50 mg*
z mniszka lekarskiego: 50 mg*
z kopru włoskiego: 50 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki zawarte w suplemencie wspomagają prawidłowy proces fizjologiczny wypróżniania bez gwałtownego efektu
przeczyszczającego oraz wspomagają optymalne funkcjonowanie jelit.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 kapsułka wieczorem. Popić wodą. W razie braku efektu fizjologicznego zwiększyć dzienną porcją maksymalnie do 2 kapsułek.

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

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

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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