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Ostropest plamisty x 60 tabl powlekanych (Colfarm)
 

Cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ostropest Plamisty w postaci tabletek powlekanych jest produktem wspierającym trawienie oraz wspomagającym
naturalną regenerację komórek wątroby i ochronę tego narządu. Ostropest Plamisty od Colfarm stanowi źródło sylimaryny, czyli
substancji, która przyczynia się do utrzymania wątroby w zdrowym stanie.

Na co jest Ostropest Plamisty? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zdrowej, zbilansowanej diety w
składniki, które wspomagają zdrowie i pracę wątroby, przyczyniając się do poprawy trawienia. Ostropest plamisty wspomaga produkcję
żółci, jednocześnie wspierając trawienie oraz funkcje oczyszczania wątroby. Dodatkowo Ostropest Plamisty przyczynia się do naturalnej
regeneracji wątroby, a także ochrony komórek wątroby przed wolnymi rodnikami oraz szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
Oprócz tego Ostropest Plamisty przyczynia się do utrzymania zdrowego serca oraz wspomaga utrzymywanie właściwego poziomu
cukru we krwi.

Zawarta w roślinach ostropestu plamistego sylimaryna posiada właściwości żółciotwórcze i żółciopędne, a dodatkowo przeciwzapalne,
odtruwające oraz antyoksydacyjne. Jej stosowanie szczególnie polecane jest w przypadku uszkodzeń wątroby w związku z działaniem
czynników drażniących, w tym toksyn, leków czy alkoholu. Przyczynia się do stabilizacji błony komórkowej hepatocytów wątroby, a także
wspomaga regenerację tego narządu.

W opakowaniu o masie netto 29 g znajduje się 60 tabletek powlekanych suplementu diety Ostropest Plamisty. W skład każdej tabletki
wchodzi 80 mg wyciągu z ostropestu plamistego (co w przeliczeniu na suszony ostropest daje 2025 mg) – odpowiada to zawartości
sylimaryny 35 mg na tabletkę. Formułę uzupełniają dodatkowo składniki pomocnicze. To celuloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, a także dwutlenek krzemu, sorbitole oraz kwasy tłuszczowe, a oprócz
tego guma arabska i karagen.

Suplement diety Ostropest Plamisty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawce przez niego wskazanej, chyba że
lekarz zaleci inaczej. Zalecane dawkowanie Ostropestu Plamistego to 1 tabletka przyjmowana 1 raz dziennie. Oznacza to, że
opakowanie zawierające 60 tabletek powinno wystarczyć pacjentowi na 2 miesiące suplementacji. Nie każdy pacjent powinien stosować
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Ostropest Plamisty. Przeciwwskazania suplementu diety obejmują nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Pacjentki
spodziewające się dziecka, podejrzewające u siebie ciążę lub karmiące piersią, jak przed zażyciem jakiegokolwiek medykamentu,
powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii zasadności i bezpieczeństwa stosowania suplementu diety Ostropest Plamisty.

Nie można traktować suplementu diety Ostropest Plamisty jako zamiennika zdrowej diety i zdrowego trybu życia. Może natomiast
stanowić on ich uzupełnienie. Zadbać należy też o prawidłowy sposób przechowywania tabletek Ostropestu Plamistego, a w
szczególności o zabezpieczenie opakowania produktu w taki sposób, aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu.

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza , wyciąg z ostropestu plamistego, substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych , substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana , substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek
krzemu, substancja glazurująca - sorbitole, substancje glazurujące - kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen

Zawartość w 1 tabletce:

Zawartość wyciągu z ostropestu plamistego 80 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
60 tabletek (zawartość netto opakowania: 29g)

Charakterystyka
Ostropest plamisty wspomaga naturalną regenerację i ochronę wątroby. Wspiera procesy trawienne i wydzielanie żółci na prawidłowym
poziomie.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie.

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

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

