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Sufrin x 60 kaps
 

Cena: 56,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent EVIMAX VEGA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Sufrin w postaci kapsułek z siarką bioprzyswajalną to produkt przeznaczony dla pacjentów dorosłych, którego formuła
bazuje na składnikach naturalnych i jest niezmienna już od
400. lat. Produkt od Evimax Vega uzupełnia dietę przy schorzeniach skórnych, reumatycznych i zwyrodnieniowych, a oprócz tego
wspomaga organizm przy zaburzeniach pracy dróg żółciowych i wątroby. Zgodnie z podawanymi przez producenta informacjami
uzupełnianie diety o siarkę bioprzyswajalną ma podobne efekty do kąpieli w wodach siarczkowych.

Na co jest Sufrin? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zrównoważonej diety w siarkę bioprzyswajalną, czyli siarkę
organiczną nieutlenioną, której właściwości znane są nie od dziś. Siarka jest pierwiastkiem niemetalicznym, który w przyrodzie
występuje w dużych ilościach i jest ważnym składnikiem białek roślinnych i zwierzęcych. Wspomaga funkcjonowanie układu
mięśniowego oraz pracę stawów. Wspiera też rozwój chrząstek stawowych i ścięgien, a oprócz tego bierze udział w powstawaniu mazi
stawowej. Dodatkowo siarka wspomaga kondycję włosów, paznokci i skóry, wchodząc w skład kolagenu i keratyny. Oprócz tego
przyczynia się do właściwego funkcjonowania wątroby i procesów oczyszczania zachodzących w wątrobie oraz wspomaga wydzielanie
żółci. Przyczynia się też do prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego, w tym płuc i górnych dróg oddechowych. Formułę
suplementu diety wzbogacono olejkiem terpentynowym oraz olejem lnianym, które przyczyniają się do zwalczania wolnych rodników.
Wspomaganie ochrony organizmu przed stresem oksydacyjnym dodatkowo wspiera bio-siarka zawarta w preparacie.

W opakowaniu o masie netto 7,5 g znajduje się 60 kapsułek Sufrin. W skład 3 kapsułek suplementu diety wchodzi 300 mg oleju
piniowego, 60 mg związków bioprzyswajalnej siarki oraz 15 mg oleju lnianego. Formułę uzupełniają substancje pomocnicze, czyli
żelatyna oraz glicerol. Zalecane dawkowanie suplementu diety Sufrin nie powinno być przekraczane – przy suplementacji należy
postępować zgodnie ze wskazówkami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej. Suplement diety należy przyjmować w liczbie 1–3
kapsułek dziennie, połykając je w całości i popijając obficie wodą. Zaleca się przyjmowanie kapsułek Sufrin na około 20 minut przed
posiłkiem.

Nie odnotowano dotychczas działań niepożądanych suplementu diety Sufrin na organizm. Nie każdy pacjent ze wskazaniami powinien
przyjmować suplement diety Sufrin, gdyż ma on również rzeciwwskazania do stosowania. Nie jest wskazany przy nadwrażliwości na
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jakikolwiek ze składników kapsułek. Nie powinien być też stosowany przez pacjentów niepełnoletnich.

Sufrin to suplement diety, czyli wyrób medyczny, który ma uzupełniać zdrową dietę i wyłącznie w ten sposób należy go traktować. Nie
zastąpi zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia, więc nie powinien być traktowany jako ich substytut. Suplement diety Sufrin
wymaga poza tym bezpiecznego przechowywania. Należy tak go zabezpieczyć, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych
dzieci.

Producent
LAB.DR LEFEVRE ALBENOR, France

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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