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PerspiBlock Forte x 30 tabl
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety PerspiBlock Forte w postaci tabletek z szałwią lekarską, skrzypem polnym, pokrzywą i melisą stanowić może
uzupełnienie zdrowej diety w składniki wspierające prawidłową regulację potliwości. Na co jest PerspiBlock Forte? Wskazaniem do
stosowania suplementu diety jest walka z nadmierną potliwością ciała. W składzie suplementu znajduje się wyciąg z szałwii lekarskiej,
który wspomaga ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i przyczynia się do ochrony przed działaniem wolnych rodników, a także
wyciąg ze skrzypu polnego, wspomagający działanie wydzielnicze nerek. Formułę uzupełnia wyciąg z pokrzywy wspierający usuwanie
wody z organizmu, a dodatkowo wyciąg z melisy, który wspomaga ochronę antyoksydacyjną.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek PerspiBlock Forte. W skład 3 tabletek wchodzi 675 mg wyciągu z liści szałwii (co odpowiada
2700 mg liści), 75 mg wyciągu z ziela skrzypu (co odpowiada 450 mg ziela), 200 mg wyciągu z ziela pokrzywy (co odpowiada 1200 mg
ziela) oraz 75 mg wyciągu z ziela melisy (co odpowiada 525 mg ziela). Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze, czyli
celuloza, hydroksypropylometyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, a także dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych i dwutlenek tytanu. W suplemencie znajduje się też hydroksypropyloceluloza, talk i olej roślinny, a oprócz tego
żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa A, oraz żółcień pomarańczowa FCF, a dodatkowo wosk pszczeli i wosk Carnauba. Zalecane 
dawkowanie PerspiBlock Forte to 1 tabletka suplementu diety przyjmowana w częstotliwości 3 razy na dobę. Suplement diety najlepiej
połykać w czasie posiłku lub po posiłku, popijając go odpowiednią ilością wody. Bez konsultacji z lekarzem nie powinno się stosować 
PerspiBlock Forte długotrwale.

Nie każdy pacjent może stosować suplement diety PerspiBlock Forte. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego
składników. Suplementu diety PerspiBlock Forte nie można traktować jako zamiennika zdrowej diety, gdyż nim nie jest. Produkt należy
przechowywać tak, aby był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Opis
Dwa razy silniejszy skład.*
Zawiera cztery składniki aktywne.
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Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymania prawidłowego procesu pocenia się. Wspiera obronę organizmu przed czynnikami
zewnętrznymi oraz pomaga w ochronie komórek i tkanek przed stresem oksydacyjnym.
Skrzyp polny wspiera prawidłowe funkcje wydzielnicze nerek.
Pokrzywa sprzyja eliminacji wody z organizmu przez układ moczowy oraz wspiera układ odpornościowy.
Melisa ułatwia odprężenie i pomaga w ochronie przed stresem oksydacyjnym. Pomaga utrzymać pozytywny nastrój.

*zawiera 2 razy więcej wyciągu z liści szałwii niż suplement diety Perspiblock

Cechy

2 x silniejszy skład*
4 składniki aktywne
*zawiera 2 razy więcej wyciągu z liści szałwii niż suplement diety Perspiblock

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela pokrzywy, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ziela melisy, wyciąg z ziela skrzypu, substancje wypełniające: dwutlenek krzemu oraz sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: węglan wapnia,
substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe, barwniki: żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa A
oraz żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba

Wartości odżywcze 3 tabletki
Wyciąg z liści szałwii (co odpowiada 2700 mg liści) 675 mg
Wyciąg z ziela skrzypu (co odpowiada 450 mg ziela) 75 mg
Wyciąg z ziela pokrzywy (co odpowiada 1200 mg ziela) 200 mg
Wyciąg z ziela melisy (co odpowiada 525 mg ziela) 75 mg

Stosowanie
Sposób użycia: dorośli: 1 tabletka 3 razy dziennie. Preparat zaleca się zażywać podczas lub po posiłku, popijając wodą. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Bez konsultacji lekarza nie należy stosować produktu
długotrwale. Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa A, żółcień pomarańczowa FCF mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi
u dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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