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Topinulin activ x 50 tabl
 

Cena: 21,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sproszkowane bulwy topinamburu (słonecznika bulwiastego, Helianthus tuberosus L.), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe
kwasów tłuszczowych), ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego (źródło jodu), aromat, chlorek chromu (III).

Porcja 4 tabletek (porcja dzienna) zawiera:

sproszkowane bulwy topinamburu (słonecznika bulwiastego) - 2 g*
ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego - 15 mg*

w tym jod - 150 μg (100% RWS)
chrom - 40 μg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
50 tabletek a 0,5 g

Charakterystyka
Przeznaczony dla osób dorosłych.
Słonecznik bulwiasty:

przyczynia się do utrzymania prawidłowej wagi
korzystnie wpływa na system odpornościowy i wspomaga go przed działaniem szkodliwych czynników środowiska

Morszczyn pęcherzykowaty:
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wspomaga proces odchudzania
wspomaga utrzymanie wagi
pomaga zwiększyć uczucie sytości i pełności
wspiera utrzymanie jelit w zdrowiu
pomaga wspierać trawienie
wspomaga regularne wypróżnianie

Jod

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Chrom przyczynia się do:

utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi
utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia decyzję o stosowaniu powinno się konsultować z
lekarzem.

Stosowanie
Zaleca się przyjmowanie 1 raz dziennie 4 tabletki przed jedzeniem popijając małą ilością płynu.
Zaleca się 2-3 cykle po 20-30 dni.
Odstęp między cyklami 2 tygodnie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

Producent
Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29
61-749 Poznań

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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