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Ulgix trawienie krople 45 ml
 

Cena: 7,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 45 ml

Postać Krople

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, wyciąg suchy z czarnej rzepy, emulgator - polisorbat 20, wyciąg suchy z karczocha, olejek miętowy, substancja konserwująca -
sorbinian potasu, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.

Składniki aktywne:

wyciąg z czarnej rzepy 67 mg* (w 30 kroplach), 134 – 268 mg* (w 60-120 kroplach)
wyciąg z karczocha 15,75 mg* (w 30 kroplach), 31,5 – 63 mg* (w 60-120 kroplach)
olejek miętowy 6,75 mg* (w 30 kroplach), 13,5 – 27 mg* (w 60-120 kroplach).

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 45 ml.

Charakterystyka
Składniki preparatu (karczoch, mięta) wspomagają trawienie i przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania jelit i przewodu
pokarmowego. Wyciąg z karczocha sprzyja wydzielaniu soków trawiennych i dodatkowo pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
wątroby, a olejek miętowy przyczynia się do zachowania prawidłowej pracy żołądka. Czarna rzepa zawiera witaminę C, witaminy z grupy
B, składniki mineralne (wapń, żelazo, magnez, potas) oraz związki siarki.
Krople Ulgix Trawienie polecane są do uzupełniania diety szczególnie osób spożywających ciężkostrawne, tłuste i obfite posiłki oraz
odczuwających dyskomfort i uczucie pełności po posiłku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Stosowanie produktu przez osoby z kamicą żółciową oraz kobiety w ciąży i
matki karmiące wymaga konsultacji lekarskiej.
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Stosowanie
30 kropli 2 - 4 razy dziennie, po posiłku i po rozcieńczeniu w małej ilości wody. Można dodać do łyżeczki cukru i zjeść, popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

Ważne informacje
Krople Ulgix nie zawierają alkoholu.

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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