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RenoPuren Zatoki MAX x 60 tabl
 

Cena: 20,97 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety RenoPuren Zatoki MAX w postaci tabletek od firmy Aflofarm jest preparatem o naturalnym składzie, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci od 6. roku życia. Na co jest RenoPuren Zatoki MAX? Wskazaniem do
stosowania tego suplementu diety jest uzupełnianie codziennych posiłków w wyciągi roślinne, które wspomagają pracę układu
oddechowego i układu odpornościowego. Suplement diety wspomaga organizm w walce z infekcjami zatok lub gardła.

Wyciąg z czosnku wspomaga pracę układu oddechowego, a dodatkowo wspiera pracę układu odpornościowego. Wyciąg z ziela
werbeny zawarty w RenoPuren Zatoki MAX przyczynia się do zwiększenia fizjologicznej odporności, a poza tym wspomaga kondycję
zdrowotną układu oddechowego. Wyciąg z korzenia goryczki stanowi źródło związków goryczkowych, a wyciąg z ziela tymianku
wspomaga pracę górnych dróg oddechowych i oprócz tego przyczynia się do prawidłowej pracy układu immunologicznego. Wyciąg z
kwiatu dziewanny wspomaga gardło, struny głosowe i krtań, a wyciąg z bzu czarnego wspiera działanie układu odpornościowego.
Wyciąg z liści Andrographis paniculata wspomaga układ odpornościowy, a wyciąg z kwiatów lipy wspiera gardło i krtań, a także
wspomaga odporność.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek RenoPuren Zatoki MAX. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 12,5 ml wyciągu z
czosnku, 30 mg wyciągu z ziela werbeny, a także 30 mg wyciągu z korzenia goryczki oraz 25 mg wyciągu z ziela tymianku, a dodatkowo
25 mg wyciągu kwiatów dziewanny, 25 mg wyciągu z kwiatów bzu czarnego, a także 15 mg wyciągu z liści Andrographis paniculata oraz
10 mg wyciągu z kwiatów lipy. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Zaliczyć można do nich celulozę,
hydroksypropylometylocelulozę, dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, a także dwutlenek tytanu,
hydroksypropylocelulozę oraz wosk pszczeli i wosk carnauba.

Suplement diety RenoPuren Zatoki MAX należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w określonych przez niego dawkach. Jeśli
będzie przyjmowany przez dzieci w wieku powyżej 6 lat, zalecana dawka to 1 tabletka dziennie. Zalecane dawkowanie RenoPuren
Zatoki MAX u młodzieży powyżej 12. roku życia oraz pacjentów dorosłych to natomiast 2 tabletki dziennie. Nie należy stosować
większych dawek suplementu diety od wskazanych. Tabletki powinny być połykane w całości i popijane wodą – najlepiej zażywać je w
czasie posiłku. W czasie suplementacji pacjent powinien przyjmować większą ilość płynów.
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Nie każdy pacjent może przyjmować suplement diety RenoPuren Zatoki MAX. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden
ze składników preparatu. Jeśli natomiast pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed
ewentualnym zastosowaniem produktu. Suplementu diety RenoPuren Zatoki MAX nie można traktować jako substytutu prowadzenia
zdrowego trybu życia czy też zamiennika zbilansowanej diety, gdyż nie może ich zastąpić. Nie powinno się również stosować dawek
większych suplementu diety od wskazanych przez producenta. Istotny jest poza tym prawidłowy sposób przechowywania suplementu
diety RenoPuren Zatoki MAX, w tym jego zabezpieczenie w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Opis
RenoPuren Zatoki Max został stworzony z myślą o osobach chcących wspierać funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.

RenoPuren Zatoki Max to kompozycja 8 wyciągów roślinnych.

Wyciągi: z czosnku, ziela werbeny, kwiatów dziewanny i kwiatów lipy wpływają na prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych oraz
układu odpornościowego.

Wyciąg z ziela tymianku wpływa na prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.
Ponadto ekstrakt z liści Andrographis paniculata dodatkowo wspiera zdrowie układu oddechowego, a wyciąg z kwiatów czarnego bzu
układ immunologiczny.

RenoPuren Zatoki Max zawiera najwyższe dawki wyciągów z ziela werbeny, korzenia goryczki, kwiatów dziewanny i liści Andrographis
paniculata wśród produktów z linii Renopuren zatoki.

Cechy

składniki produktu wspomagają funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, do których należą: zatoki przynosowe, jama
nosowa, gardło oraz wsparcie układu odpornościowego

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela werbeny, wyciąg z korzenia goryczki żółtej, wyciąg z kwiatów dziewanny, wyciąg z
kwiatów bzu czarnego, wyciąg z ziela tymianku, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z liści Andrographis
paniculata, wyciąg z czosnku, wyciąg z kwiatów lipy, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli oraz
wosk carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka 2 tabletki
Wyciąg z czosnku 12,5 mg 25 mg
Wyciąg z ziela werbeny 30 mg 60 mg
Wyciąg z korzenia goryczki 30 mg 60 mg
Wyciąg z ziela tymianku 25 mg 50 mg
Wyciąg z kwiatów dziewanny 25 mg 50 mg
Wyciąg z kwiatów bzu czarnego 25 mg 50 mg
Wyciąg z liści Andrographis paniculata 15 mg 30 mg
Wyciąg z kwiatów lipy 10 mg 20 mg

Stosowanie
Sposób użycia:
dzieci powyżej 6 r.ż.: 1 tabletka dziennie.
Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki dziennie.
Preparat zaleca się zażywać podczas posiłku. W trakcie stosowania preparatu zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. 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. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych 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.
 

Galeria
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