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

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

 

 

Rodzina Zdrowia Carbon One x 20 tabl
 

Cena: 6,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sacharoza, węgiel aktywowany Carbo medicinalis, substancje wypełniające: celuloza, guma arabska (guma akacjowa), substancja
glazurujaca: poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 tabletka zawiera:

Węgiel aktywowany - 150 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
9,9 g

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Carbon One Tabletki zawiera 150 mg węgla aktywowanego, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu pokarmowego i jelit. Wspomaga komfort trawienia. Korzystnie wpływa na metabolizm lipidów (cholesterolu i trójglicerydów) oraz
utrzymanie prawidłowej równowagi tłuszczów we krwi.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla
dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. W przypadku jednoczesnego stosowania leków doustnych należy je przyjmować w odstępach
2-godzinnych od zastosowania tabletki z węglem.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka, popić wodą.

Przechowywanie
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Produkt przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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