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Urinal intensiv x 20 tabl
 

Cena: 40,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje przeciwzbrylające: celuloza, węglan wapnia; CystiCran - ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium
macrocarpon), ekstrakt z ziela nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea), stabilizatory: karboksymetyloceluloza,
hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: talk, dwutlenek krzemu; naturalne koncentraty
(cytryna, czarna porzeczka, rzodkiew), stabilizator: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cholecalcyferol, olej z nasion bawełny,
barwnik: dwutlenek tytanu

Zawartość w 1 tabletce:

CystiCran® (ekstrakt z Vaccinium macrocarpon) 90mg*
zawiera Proantocuanidyny (min. 40%) 36,0mg*

Solidago virgaurea ekstrakt min. 10:1 (ekw. min. 200mg*) 20,0mg*
Witamina D 5,0mcg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 tabletek (zawartość netto: 20x 550mg)

Charakterystyka
Suplement diety wspomagający układ moczowy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej 3. roku życia.
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Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie, popić odpowiednią ilością płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy

Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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