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Procto-glyvenol complex x 30 tabl
 

Cena: 30,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent RECORDATI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
µSMIN® Plus (diosmina zmikronizowana); substancja wypełniająca - celuloza; kwas L-askorbinowy (witamina C); maltodekstryna;
ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.); hesperydyna; substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek
krzemu; barwnik - dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe, barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza

1 tabletka zawiera:

µSMIN® Plus - 300 mg*
w tym diosmina - 243 mg*

Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) - 50 mg*
Hesperydyna - 30 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Suplement diety do stosowania doustnego zawiera w swoim składzie specjalną formę zmikronizowanej diosminy, hesperydynę, a także
ekstrakt z ruszczyka kolczastego oraz witaminę C.

Ekstrakt z ruszczyka kolczastego - wspomaga prawidłowe krążenie żylne.
Witamina C - pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych.

Stosowanie
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1 tabletka doustna 1 raz dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Podczas ciąży oraz w okresie karmienia piersią stosować po konsultacji z
lekarzem.

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

Masa netto
21,90 g

Producent
RECORDATI
Królewska 16
00-103 Warszawa

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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