
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Rheumafort x 30 kaps
 

Cena: 45,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHYTOMEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki aktywne: ekstrakt koszyczków rumianku, ekstrakt korzenia arcydzięgla, ekstrakt kiełków rokułow, ekstrakt korzenia traganka,
ekstrakt owocu ananasa, ekstrakt owocu cytryny; składniki pomocnicze (nieaktywne): nośnik - stearynian magnezu (E470b),
przeciwzbrylacz - dwutlenek krzemu (E551) , żelatyna (E441) kapsułka, barwnik - dwutlenek tytanu (E171).

Zawartość w 1 kapsułce:
Ekstrakt koszyczków rumianku 100 mg*
Ekstrakt korzenia arcydzięgla 100 mg*
Ekstrakt kiełków brokułów 100 mg*
Ekstrakt korzenia traganka 80 mg*
Ekstrakt owoców ananasa 50 mg*
Ekstrakt owocu cytryny 40 mg*

*-brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek

Charakterystyka
Składniki zawarte w suplemencie diety Rheumafort pełnią rolę w hamowaniu powstawania zapalnych prostaglandyn i leukotrienów.
Przyczyniają się do hamowania powstawania cytokin odpowiedzialnych za procesy zapalne i niszczenia chrząstki stawowej w przebiegu
chorób reumatycznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Początkowo: 1-2 kapsułki 1-2 razy dziennie po posiłku i wieczorem przed snem. Dawka zależy od masy ciała. Przy średniej masie ciała
do 80 kg wystarczy przyjmować 1 kapsułkę 2 razy dziennie. Po 2 tygodniach: dzienną dawkę można zredukować do połowy.
Przyjmowanie preparatu w zredukowanej dawce należy kontynuować przez ok. 3-4 miesiące. Po upływie tego czasu można
kontynuować przyjmowanie preparatu w dawce 1 kapsułka co drugi dzień. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Phytomedica Polska Spółka z o. o
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 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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