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Ulgix trawienie x 15 kaps
 

Cena: 10,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ulgix Trawienie w postaci kapsułek to produkt powstały na bazie składników naturalnych, które przyczyniają się do
wspierania trawienia. W skład kapsułek Ulgix Trawienie od Hasco-Lek wchodzi wyciąg z karczocha, czarnej rzepy, kurkumy oraz mięty
pieprzowej, które są bogate w składniki aktywne przyczyniające się do wsparcia spowolnionych z jakiegoś powodu procesów
trawiennych. Suplement przyczynia się do poprawy funkcji żołądka i wątroby, dbając o kondycję przewodu pokarmowego i
minimalizując skutki związane z nieprawidłowymi nawykami żołądkowymi.

Na co jest Ulgix Trawienie? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej diety o składniki, które wspomagają
trawienie tłuszczów, białek i cukrów do związków prostszych, których przyswajalność jest dla organizmu lepsza. Naturalny skład
suplementu diety sprawia, że jest on dobrze tolerowany przez organizm. W formule produktu można znaleźć suchy wyciąg z karczocha,
który wspomaga wydzielanie żółci i jej przepływ w drogach żółciowych. Oprócz tego składnik ten wspiera procesy trawienne organizmu.
W skład Ulgix Trawienie wchodzi też wyciąg z czarnej rzepy oraz kurkuma, które także wspomagają wydzielanie i transport żółci.
Zawarty w suplemencie diety wyciąg z mięty pieprzowej wspiera natomiast ochronę hepatocytów.

W opakowaniu znajduje się 15 kapsułek Ulgix Trawienie. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzą suche wyciągi z czarnej rzepy
(200 mg) oraz z karczocha (35 mg), a oprócz tego z kurkumy (20 mg) oraz z mięty pieprzowej (15 mg). Skład suplementu diety Ulgix
Trawienie przedstawia się następująco: olej sojowy, żelatyna i glicerol, a dodatkowo dwutlenek tytanu, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza
czarny oraz błękit patentowy. Wchodzi w niego również wyciąg suchy z czarnej rzepy, olej palmowy, wyciąg suchy z karczocha oraz
wyciąg suchy z kurkumy i wyciąg suchy z mięty pieprzowej. Formułę uzupełnia dodatek oleju kokosowego całkowicie uwodnionego, a
także wosku żółtego oraz lecytyny sojowej.

Suplement diety Ulgix Trawienie należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami producenta i w dawkach nie większych niż dopuszczalne.
Zaleca się przyjmowanie 1–2 kapsułek Ulgix Trawienie dziennie, najlepiej po posiłku, połykając w całości i popijając odpowiednią ilością
wody. Nie każdy pacjent powinien przyjmować suplement diety Ulgix Trawienie, nawet jeśli posiada ku temu wskazania. Ten suplement
posiada również przeciwwskazania do terapii, a wśród nich jest między innymi nadwrażliwość na substancje wchodzące w jego skład.
Oprócz tego kapsułki nie są polecane pacjentom z niedrożnością dróg żółciowych.
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Ulgix Trawienie jest suplementem diety, więc nie można traktować go jako substytutu zdrowej diety i stylu życia, a jedynie jako ich
dopełnienie. Ponadto istotne jest to, aby produkt prawidłowo przechowywać. Należy zabezpieczyć go przed dziećmi i powinien być
przechowywany w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 25°C.

Składniki
Olej sojowy, składniki otoczki kapsułki (żelatyna, substancja wiążąca - glicerol, barwniki - dwutlenek tytanu, tlenek żelaza żółty, tlenek
żelaza czarny, błękit patentowy), wyciąg suchy z czarnej rzepy, olej palmowy, wyciąg suchy z karczocha, wyciąg suchy z kurkumy,
wyciąg suchy z mięty pieprzowej, olej kokosowy całkowicie uwodniony, stabilizator - wosk żółty, emulgator - lecytyna sojowa.

Zawartość w 1 kapsułce:
Wyciąg suchy z czarnej rzepy 200 mg*
Wyciąg suchy z karczocha 35 mg*
Wyciąg suchy z kurkumy 20 mg*
Wyciąg suchy z mięty pieprzowej 15 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Masa netto: 12,3 g
Zawartość w opakowaniu: 15 kapsułek

Charakterystyka
Zawarte w suplemencie diety wyciągi roślinne, z karczocha, kurkumy i mięty pomagają zadbać o dobrą kondycję przewodu
pokarmowego i minimalizują skutki złych nawyków żywieniowych. Kapsułki Ulgix Trawienie polecane są do uzupełnienia diety w
składniki (karczoch, kurkuma, mięta) ułatwiające przemianę głównych substancji pokarmowych takich jak: tłuszcze, węglowodany i
białka w związki proste, łatwiej przyswajalne dla organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niedrożność dróg żółciowych.

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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