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Rodzina Zdrowia Travitabs x 30 tabl
 

Cena: 9,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego Rosmarinus officinalis, DER 4:1, standaryzowany na 2% kwasu
rozmarynowego; ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego Cynara scolymus, DER 6:1, standaryzowany na 5% cynaryny; ekstrakt z kłącza
ostryżu długiego Curcuma longa, DER 5:1, standaryzowany na 10% kurkuminy; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona; naturalny
olejek eteryczny mięty pieprzowej Mentha piperita; barwniki: dwutlenek tytanu, kompleks miedziowy chlorofiliny; substancje glazurujące:
glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon, guma arabska; mentol; substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe.

Zawartość w 1 tabletce:
Ekstrakt z liści rozmarynu, 125 mg
w tym kwas rozmarynowy 2,5 mg
Ekstrakt z liści karczocha, 100 mg
w tym cynaryna 5 mg
Ekstrakt z kłącza ostryżu, 20 mg
w tym kurkumina 2 mg
Olejek mięty pieprzowej 6,56 mg
Mentol 1 mg

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 tabletek.
Masa netto: 14,85 g

Charakterystyka
Układ trawienny to precyzyjny system współpracujących ze sobą organów: żołądka, wątroby, jelit, dróg żółciowych. Odpowiednio
dobrane roślinne ekstrakty suplementu diety Rodzina Zdrowia Travitabs wspierają proces trawienia przez co są pomocne po spożyciu
obfitych, ciężkostrawnych posiłków.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed zastosowaniem produktu powinny
skonsultować się z lekarzem. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia.

Stosowanie
1-2 tabletki przed lub po posiłku. Maksymalne dzienne spożycie to 4 tabletki.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu, 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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