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Terpichol plus x 60 kaps
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Terpichol Plus w postaci kapsułek jest produktem na bazie składników pochodzenia naturalnego, który wspomaga
kondycję i pracę wątroby. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i należy go stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Na co jest Terpichol Plus? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Herbapol Wrocław jest uzupełnienie zdrowej diety w
kompozycję naturalnych terpenów, olej z ostropestu oraz olej kminkowy. Funkcją ostropestu jest wspomaganie funkcjonowania
wątroby. Składniki aktywne tej rośliny dodatkowo wspomagają ochronę komórek tego narządu. Ostropest zawarty w suplemencie diety 
Terpichol Plus przyczynia się również do właściwej produkcji żółci, a oprócz tego wspomaga detoksykacyjne procesy oczyszczania
organizmu, które zachodzą w wątrobie. W składzie suplementu diety Terpichol Plus znajduje się również kminek, a konkretnie olejek
eteryczny kminkowy, którego działanie w Terpichol Plus wspomaga prawidłowy proces wydzielania soków trawiennych w układzie
pokarmowym. Dodatkowo kminek jest rośliną znaną z przyczyniania się do zapobiegania wzdęciom, a także ze wspomagania rozkurczu
mięśni gładkich przewodu pokarmowego i przyczyniania się do regulacji perystaltyki jelit. W składzie suplementu diety znajdują się
również terpeny, które wpływają na poprawę trawienia.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Terpichol Plus. W skład 1 kapsułki wchodzi 50 mg oleju z ostropestu, 30 mg mentolu oraz 16,1
mg alfa-pinenu, a oprócz tego 10 mg olejku eterycznego kminkowego, 5,6 mg mentonu, 4,7 mg borneolu, 4,7 mg kamfenu oraz 1,9 mg
cyneolu. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, do których można zaliczyć żelatynę wieprzową i glicerol.
Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Rekomendowane dawkowanie Terpichol Plus to 1 kapsułka
przyjmowana w częstotliwości 2 razy dziennie. Nie należy przekraczać wskazanego dawkowania suplementu diety. 1 opakowanie
prawidłowo stosowanego suplementu diety powinno wystarczyć na około 1 miesiąc suplementacji.

Suplement diety Terpichol Plus nie może być stosowany przez każdego, ponieważ ma też przeciwwskazania. Nie powinny go stosować
osoby nadwrażliwe na choćby jeden z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu produktu
należy zaprzestać dalszego korzystania z niego. Wyrób nie powinien być stosowany również przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Suplementu diety Terpichol Plus nie można traktować jak zamiennika zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, ponieważ nie jest w
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stanie ich zastąpić. Produkt może uzupełniać zróżnicowane posiłki, jednak należy stosować go w dawkach nieprzekraczających tych,
które są rekomendowane przez producenta. Ważne jest również to, aby suplement diety Terpichol Plus był prawidłowo przechowywany.
Należy zadbać o jego zabezpieczenie, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze,
która nie przekracza 25°C.

Składniki
olej z ostropestu, składnik otoczki - żelatyna wieprzowa , mentol, składnik otoczki- glicerol, alfa-pinen, olejek eteryczny kminkowy,
menton, borneol, kamfen, cyneol.

1 kapsułka zawiera:

Olej z ostropestu - 50 mg*
Mentol - 30 mg*
Alfa-pinen - 16,1 mg*
Olejek eteryczny kminkowy - 10 mg*
Menton - 5,6 mg*
Borneol - 4,7 m*
Kamfen - 4,7 mg*
Cyneol - 1,9 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek miękkich.

Charakterystyka
Terpichol Plus to kompozycja naturalnych terpenów wzbogacona olejem z ostropestu i olejkiem kminkowym.

Ostropest: wspiera pracę wątroby i pomaga chronić jej komórki. Przyczynia się do prawidłowej produkcji żółci.Wspiera
fizjologiczną zdolność wątroby do eliminacji szkodliwych substancji z organizmu.
Kminek: przyczynia się do prawidłowego wydzielania soków trawiennych.

Przeciwwskazania
Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
2 x dziennie 1 kapsułka.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A., ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław

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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