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Nefrocal x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 31,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cytrynian potasu, cytrynian magnezu, substancja wypełniająca (celuloza), substancja wypełniająca (hydroksypropylometyloce-luloza),
ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis), ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense), w tym: krzem - 7%,
ekstrakt z korzenia lubczyka ogrodowego (Levisticum officinale), ekstrakt z liści borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea L.), w tym:
arbutyna - 5-7%, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), substancja wypełniająca (sól sodowa
karboksymetylocelulozy usiecio-wana), barwnik (dwutlenek tytanu), substancja przeciwzbrylająca (talk), trójglicerydy
średniołańcuchowe, barwnik (tlenki i wodorotlenki żelaza), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

2 tabletki zawierają:

ekstrakt z liści borówki brusznicy (DER 20:1 ekwiwalent w dwóch tabletkach 1200mg) – 30mg*
w tym: arbutyna - 5-7%

ekstrakt z ziela skrzypu polnego Equisetum arvense (DER 10:1 ekwiwalent w dwóch tabletkach 900mg) – 45mg*
w tym: krzem – 3,15mg

potas (w postaci cytrynianu) – 300mg (15% RWS)
magnez (w postaci cytrynianu) – 56,25mg (15% RWS)
ekstrakt z korzenia lubczyku – 40mg*
ekstrakt z liści rozmarynu – 60mg*
witamina B6 – 1,4mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
58,8 g

Charakterystyka
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NEFROCAL to suplement diety przeznaczony dla osób dbających o zachowanie zdrowia układu moczowego. Wspiera wydalnicze
funkcje nerek (ekstrakt z ziela skrzypu polnego).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 tabletki powlekane dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
LEK-AM
Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym

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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