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Ulgix trawienie plus x 30 kaps
 

Cena: 15,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej sojowy, kapsułka żelatynowa ( żelatyna, substancja wiążąca - glicerol, barwniki - dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza),
wyciąg suchy z owoców kopru włoskiego, wyciąg suchy z karczocha, wyciąg suchy z owoców cytryńca chińskiego, olej palmowy, wyciag
suchy z mięty pieprzowej, olej kokosowy częściowo uwodorniony, stabilizator - wosk pszczeli żółty, emulgator - lecytyna sojowa.

1 kapsułka zawiera:

Wyciąg z owoców kopru włoskiego - 120 mg*
Wyciąg z karczocha - 75 mg*
Wyciąg z owoców cytryńca chińskiego - 40 mg*
Wyciąg z mięty pieprzowej - 15 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
24 g

Charakterystyka
Ulgix trawienie plus zawiera odpowiednio dobrane wyciągi roślinne z karczocha, cytryńca chińskiego, mięty oraz kopru.

Składniki preparatu:
wpływają korzystnie na układ pokarmowy i procesy trawienne (koper włoski, karczoch, mięta) oraz pomagają w
zmniejszeniu uczucia pełności (koper włoski)
wspomagają utrzymanie we krwi prawidłowego poziomu lipidów, do których zaliczamy m.in. cholesterol (karczoch)
przyczyniają się do utrzymania prawidłowej masy ciała (karczoch)
Wyciąg z kopru włoskiego, karczocha i mięty pieprzowej wspomagają trawienie i przyczyniają się do prawidłowego
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funkcjonowania przewodu pokarmowego.
Wyciąg z karczocha sprzyja wydzielaniu soków trawiennych. pomaga w utrzymaniu we krwi prawidłowego poziomu
lipidów m.im. cholesterolu. Wspomaga utratę masy ciała
Wyciąg z mięty pieprzowej przyczynia się do zachowania prawidłowej pracy żołądka
Wyciąg z kopru włoskiego pomaga zminimalizować uczucie pełności i wzdęcia występujące po posiłku
Wyciąg z owoców cytryńca chińskiego wywiera korzystny wpływ na wątrobę. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
komórek wątroby i chroni wątrobę przed działaniem czynników szkodliwych (zła dieta, używki, leki)

Ulgix trawienie polecany jest jako uzupełnienie diety szczególnie osób:
spożywających ciężkostrawne, tłuste i obfite posiłki
spożywających posiłki w pośpiechu i nieregularne
odczuwających dyskomfort i uczucie pełności po posiłku
kontrolujących masę ciała

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie, po posiłku

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

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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