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Perycol 220 g
 

Cena: 20,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 220 g

Postać Proszki

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata), inulina z cykorii (Cichorium intybus), ekstrakt z kwiatu rumianku (Matricaria
chamomilla L.), bakterie z rodzaju Bacillus coagulans.

Zalecana porcja dzienna (10 g) zawiera:
Łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata) 4,97 g*
Inulina z cykorii (Cichorium intybus) 4,50 g*
Ekstrakt z kwiatu rumianku (Matricaria chamomilla L.) 500 mg*
Bakterie z rodzaju Bacillus coagulans BC01 5 x 108 jtk* *

*brak Referencyjnej Wartości Spożycia
* * jtk – jednostka tworząca kolonie

Masa netto
220 g

Charakterystyka
Składniki suplementu diety:

wspomagają trawienie (cykoria podróżnik)
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pomagają w utrzymaniu zdrowych jelit i ułatwiają pasaż jelitowy (babka jajowata)
wspierają zdrowie układu pokarmowego (rumianek pospolity)
Zawarta w suplemencie diety babka jajowata pomaga w utrzymaniu zdrowych jelit i ułatwia pasaż jelitowy.
Cykoria podróżnik wspiera zdrowie jelit, wspomaga trawienie, przyczynia się do stymulacji produkcji płynów trawiennych oraz
pomaga kontrolować wagę. Wspiera również zdrowie wątroby i zwiększa wydalanie wody przez nerki.
Rumianek pospolity wspomaga trawienie oraz wspiera zdrowie układu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Przyjmować 2 razy dziennie przed posiłkiem po jednej czubatej łyżeczce (5 g) rozpuszczonej w
100 ml płynu. Popić dodatkową porcją płynu.

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

Producent
A-Z Medica Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 13C
80-547 Gdańsk

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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