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Pokrzywa indyjska x 60 tabl (Colfarm)
 

Cena: 28,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z korzenia pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii); substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja glazurująca:
sorbitole; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe; guma arabska; karagen.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii) - 75 mg*
standaryzowany na zawartość 10% forskoliny - 7,5 mg*
w przeliczeniu na suszony korzeń pokrzywy indyjskiej - 2625 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Pokrzywa Indyjska to suplement diety przeznaczony dla osób dbających o linię, jako wsparcie w procesie odchudzania i modelowania
sylwetki. Wyciąg z Pokrzywy Indyjskiej pomaga regulować przebieg metabolizmu tłuszczu w organizmie oraz jego magazynowanie,
dzięki czemu przyczynia się do wsparcia prawidłowej masy ciała.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
1 tabletka 1 raz dziennie
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Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej ,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.
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