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Olimp Nerkamin x 30 kaps
 

Cena: 31,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca – mannitol; nośnik – poliwinylopolipirolidon; substancje wypełniające – celuloza mikrokrystaliczna, sorbitole;
substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; aromaty, melatonina, regulator kwasowości
– kwas cytrynowy; substancja glazurująca – kopolimer poliwinylopirolidonu-octanu winylu; substancje słodzące – acesulfam K,
sukraloza.

Informacja o wartości odżywczej (1 kapsułka):

Wartość energetyczna 2 kJ/ 0,5 kcal
Tłuszcz 0 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodany 0 g

w tym cukry 0 g
Białko < 0,5 g
Sól 0 g
Ekstrakt Garcinia cambogia (60% kwasu hydroksycytrynowego) 500 mg*
Ekstrakt nasturcji 100 mg*
Ekstrakt skrzypu polnego 50 mg*
Ekstrakt chrzanu 40 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

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

Charakterystyka
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Nerkamin– żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierająca kompleks ekstraktów ziołowych: z ziela nasturcji, korzenia
chrzanu, Garcinia cambogia oraz ziela skrzypu polnego.

Połączone ekstrakty z ziela nasturcji i korzenia chrzanu wykazują efekt przeciwbakteryjny w obrębie układu moczowego oraz
nerek.
Ekstrakt z Garcinia cambogia zawiera kwas hydroksycytrynowy, który przyczynia do hamowania wzrostu kamieni nerkowych.
Przeznaczenie: Produkt przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w infekcjach bakteryjnych układu moczowego oraz
profilaktycznie przeciwko kamicy nerkowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Preparat może być stosowany przez osoby dorosłe w ilości 1 kapsułka 3 razy dziennie po posiłku, popijając dużą ilością wody lub inaczej
po konsultacji z lekarzem.

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

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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