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Silimax regulacja x 60 kaps
 

Cena: 24,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent FILOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus); Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia Sinensis); Ekstrakt z łupin nasion
babki jajowatej (Plantago ovata); ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum) zawierający sylimarynę; substancja
przeciwzbrylająca - stearynian magnezu ; składniki kapsułki: żelatyna, barwniki – dwutlenek tytanu (E 171), żółcień chinolinowa (E 104),
błękit patentowy V (E 131), żółcień pomarańczowa (E 110), azorubina (E 122), pąs 4R (E 124)

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego 100 mg*
Ekstrakt z liści zielonej herbaty 75 mg*
Ekstrakt z łupin nasion babki jajowatej 75 mg*
Sylimaryna 15 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek (zawartość netto: 60 x 280 mg)
Zawartość netto opakowania: 16,8 g

Charakterystyka
Silimax Regulacja jest suplementem diety, który oprócz ekstraktu z karczocha oraz sylimaryny, zawiera również ekstrakt z zielonej
herbaty oraz łupin nasion babki jajowatej. Odpowiednio dobrana receptura sprawia, że składniki SILIMAX REGULACJA stanowią
kompleksową pomoc dla jelit oraz wątroby.

Składniki zawarte w suplemencie diety SILIMAX REGULACJA wspomagają:
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perystaltykę jelit
wypróżnianie

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią oraz dzieciom poniżej 12 roku życia.
E 104, E 110, E 122, E 124 mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Stosowanie
Preparat należy stosować ok. 0,5 godziny przed posiłkiem, popijając szklanką wody.
3 kapsułki dziennie.
Nie należy przyjmować bezpośrednio przed snem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
FILOFARM Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 39
85-619 Bydgoszcz

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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