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PerspiBlock x 60 tabl
 

Cena: 28,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety PerspiBlock w postaci tabletek jest produktem wspierającym utrzymanie prawidłowej potliwości ciała. Jest to wyrób
na bazie składników roślinnych, a w swojej formule posiada między innymi skrzyp polny, pokrzywę, szałwię lekarską oraz melisę. 
PerspiBlock od Aflofarm należy przyjmować w dawkach zalecanych i nie powinien być stosowany długotrwale bez konsultacji z
lekarzem.

Na co jest PerspiBlock? Wskazaniem do stosowania wyrobu są objawy nadmiernej potliwości ciała. Produkt przyczynia się do
hamowania wzmożonego pocenia i normalizacji potliwości. Oprócz tego wspomaga układ odpornościowy i ochronę przed stresem
oksydacyjnym, a dodatkowo wspiera pozytywny nastrój. W skład produktu wchodzą wyciągi z liści szałwii, ziela pokrzywy, ziela skrzypu
oraz ziela melisy. Szałwia lekarska wspomaga utrzymanie prawidłowego procesu pocenia się, pokrzywa natomiast przyczynia się do
eliminacji wody z organizmu, a oprócz tego wspomaga pracę układu odpornościowego pacjenta. Dodatek skrzypu polnego wspiera
funkcje wydzielnicze nerek, a melisa wspomaga ochronę przed stresem oksydacyjnym oraz sprzyja odprężeniu i dobremu nastrojowi.

Opakowanie zawiera 60 tabletek PerspiBlock. W skład 3 tabletek produktu wchodzi 337,5 mg wyciągu z liści szałwii (odpowiada to 2700
mg liści) oraz 75 mg wyciągu z ziela skrzypu (odpowiada to 450 mg ziela), a oprócz tego 200 mg wyciągu z ziela pokrzywy (odpowiada
to 1200 mg ziela) oraz 75 mg wyciągu z ziela melisy (odpowiada to 525 mg ziela), a dodatkowo składniki pomocnicze. Wśród nich w 
tabletkach PerspiBlock są: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza oraz hydroksypropyloceluloza, a także stearynian
magnezu, dwutlenek krzemu i tytanu, żółcień chinolinowa i pomarańczowa, wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Przed rozpoczęciem stosowania suplementu diety należy zapoznać się z informacjami producenta. Zalecane dawkowanie PerspiBlock
to 1 tabletka przyjmowana 3 razy dziennie. Nie każdy może stosować suplement diety PerspiBlock, gdyż ma on także 
przeciwwskazania. Suplementu diety nie powinno się podawać pacjentom z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników tabletek.
Pacjentki w ciąży i karmiące dziecko piersią – jak w przypadku każdego leku, suplementu, czy też wyrobu medycznego – powinny
skonsultować się z lekarzem w kwestii bezpieczeństwa stosowania. Niektóre składniki pomocnicze produktu (barwniki) mogą mieć
szkodliwe działanie na skupienie uwagi i aktywność dzieci.
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Suplement diety PerspiBlock nie może być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety, czy też zdrowego trybu życia, gdyż może
stanowić jedynie ich uzupełnienie. Pacjent powinien również dopilnować prawidłowego przechowywania suplementu diety PerspiBlock.
Należy chronić go przed temperaturą wyższą niż 25°C, a oprócz tego zabezpieczyć przed wilgocią i światłem. Produkt należy też
przechowywać w miejscu, które będzie niewidoczne i niedostępne dla dzieci.

Opis
Zawiera cztery składniki aktywne.

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.

Cechy

4 składniki aktywne

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela pokrzywy, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ziela melisy, wyciąg z ziela skrzypu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza,
talk i kwasy tłuszczowe, barwniki: żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk
Carnauba

Wartości odżywcze  3 tabletki
Wyciąg z liści szałwii (co odpowiada 1350 mg liści) 337,5 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.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Żółcień chinolinowa i 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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