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Travisto x 30 tabl +10 tabl GRATIS!!!
 

Cena: 15,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl + 10 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Składniki produktu wspierają trawienie tłuszczów, zdrowy układ pokarmowy wspomagając:

pracę wątroby i dróg żółciowych
wydzielanie soków trawiennych
eliminację nadmiaru gazów
pracę jelit i żołądka

Wyciąg z mięty pieprzowej wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz pomaga zachować zdrowy
żołądek.
Wyciąg z liści karczocha przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera detoksykację, stymuluje
wydzielanie soków trawiennych oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Przyczynia się do komfortu jelitowego.tłuszczów, zdrowy
Wyciąg z owoców kopru wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów oraz pomaga w prawidłowym trawieniu tłuszczów.
Wyciąg z ostryżu długiego pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania wątroby oraz zapobiega gromadzeniu się tłuszczów.

Cechy

30 + 10 tabletek gratis

Składniki
substancje wypełniające: celuloza oraz sorbitole, wyciąg z liści karczocha, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z mięty pieprzowej,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciag z owoców kopru włoskiego, substancja glazurująca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy
tłuszczowe, barwnik: brąz HT, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba

Wartości odżywcze 2 tabletki
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Wyciąg z mięty pieprzowej 100 mg
Wyciąg z liści karczocha 240 mg
Wyciąg z owoców kopru 40 mg
Wyciąg z ostryżu długiego 200 mg

Stosowanie
Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie przed lub po posiłku. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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