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Rheumaplus x 60 kaps
 

Cena: 83,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHYTOMEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
mieszanina frakcji niezmydlających olei z owoców awokado (Persea gratissima) i nasion soi (Gycine max) w proporcji 1:2, ekstrakt
kadzidłowca indyjskiego, ekstrakt kłącza kurkumy, ekstrakt koszyczków rumianku, ekstrakt owocu ananasa, piperyna (ekstrakt czarnego
pieprzu) oraz cynk (jako glukonian).
Składniki pomocnicze: nośnik - stearynian magnezu, nośnik - celuloza mikrokrystaliczna, przeciwzbrylacz - dwutlenek krzemu , kapsułka
żelatynowa, barwnik - dwutlenek tytanu .

1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt kadzidłowca indyjskiego 100mg*
Ekstrakt kłącza kurkumy 100mg*
Ekstrakt koszyczków rumianku 80mg*
Ekstrakt korzenia traganka 80mg*
Ekstrakt owocu ananasa 50mg*
Cynk (jako glukonian) 7,5mg*
Piperyna (ekstrakt czarnego pieprzu) 5mg*
* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat należy do szerokiej kategorii złożonych suplementów diety, które charakteryzują się składem naturalnego pochodzenia.
Szczególnie polecany osobom starszym i sportowcom, aby utrzymać zdrowe stawy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Początkowo 1 kapsułka 3 razy dziennie przed posiłkiem. Po ok. 1-2 tygodniach można dawkę zredukować do 1-2 kapsułek dziennie.
Przyjmować wieczorem przed kolacją.

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

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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