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Sentimax x 30 tabl
 

Cena: 16,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z senesu, substancja wypełniająca - celuloza , wyciąg z morszczynu, wyciąg z mięty pieprzowej, wyciąg z rumianku, wyciąg z
mniszka lekarskiego, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych ; substancja glazurująca - sorbitole ,substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu , substancje
glazurujące - kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen

Zawartość w 1 tabletce:

Wyciąg z senesu -200 mg*
w przeliczeniu na suszony senes -400 mg*

Wyciag z morszczynu zawierajacy 50 µg jodu (33% RWS)-50 mg*
Wyciąg z mięty pieprzowej -50 mg*
Wyciąg z rumianku -50 mg*
Wyciąg z mniszka lekarskiego - 50 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto opakowania: 15g)

Charakterystyka
Preparat Sentimax to złożony specjalistyczny suplement diety, zawierający unikalne połączenie wyciągów naturalnego pochodzenia z
senesu, mięty, rumianku, mniszka lekarskiego i morszczynu.
Wyciąg z senesu ułatwia wypróżnianie, wspiera zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego: żołądka, wątroby i jelit.
Wyciąg z mięty wspomaga procesy trawienne i funkcjonowanie jelit.
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Wyciąg z rumianku wspiera metabolizm tłuszczów.
Wyciąg z mniszka lekarskiego wspiera wydzielanie żółci, metabolizm węglowodanów oraz pomaga obniżyć poziom cukru we krwi.
Wyciąg z morszczynu wspiera pasaż jelitowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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