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Verdin complexx krople trawienne 40 ml
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Krople

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Verdin Complexx krople trawienne jest produktem od USP Zdrowie, który bazuje na wyciągach ziołowych. W jego
składzie nie ma dodatku alkoholu. Suplement diety jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Dzięki formie kropli jego składniki
aktywne szybko są uwalniane do układu trawiennego.

Na co jest Verdin Complexx krople trawienne? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie codziennej diety w składniki
wspomagające pracę układu trawiennego. W składzie Verdinu Complexx znajdują się skoncentrowane wyciągi ziołowe. Preparat jest
szczególnie polecany pacjentom, którzy zmagają się z uczuciem pełności i ciężkości po posiłkach. Sprawdzi się też przy ucisku w
brzuchu oraz mogą korzystać z niego osoby ze skłonnością do wzdęć. Wskazaniem do suplementacji kropli trawiennych Verdin
Complexx jest też odczuwalny przez pacjenta dyskomfort w nadbrzuszu. Składniki suplementu diety przyczyniają się do zmniejszenia
wzdęć i odbijania oraz do redukcji dyskomfortu i uczucia ciężkości po posiłku.

W opakowaniu znajduje się 40 ml kropli trawiennych Verdin Complexx W skład 8 ml kropli wchodzi 3,6 g ekstraktu z liści karczocha
zwyczajnego. W składzie suplementu diety znajdują się również substancje pomocnicze. Można do nich zaliczyć wodę i kwas cytrynowy,
a także monolaurynian polioksyetylenosorbitolu oraz aromat miętowy, mentol, benzoesan sodu oraz sorbinian potasu. Suplement diety
Verdin Complexx krople trawienne należy stosować w sposób wskazany przez producenta i w dawkach przez niego określonych.

Zalecane dawkowanie kropli trawiennych Verdin Complexx w przypadku pacjentów dorosłych to 20–40 kropli suplementu diety
stosowanych 1–4 razy dziennie. Krople trawienne powinny być dodawane do łyżeczki cukru i w tej postaci należy je przyjąć, popijając
wodą. Dopuszczalne jest też rozpuszczenie kropli w niewielkiej ilości wody i wypicie. Nie należy przyjmować większych dawek
suplementu diety od tych wskazanych przez producenta. Verdin Complexx krople trawienne należy przyjmować przed jedzeniem lub po
nim. W składzie kropli trawiennych nie ma dodatku alkoholu, zatem mogą z nich korzystać kierowcy oraz osoby, które muszą zachować
sprawność psychofizyczną.

Nie każdy może stosować suplement diety Verdin Complexx, gdyż ma on przeciwwskazania. Krople trawienne nie mogą być
przyjmowane przez osoby, które są nadwrażliwe na choć jeden z jego składników. Preparatu nie mogą przyjmować również kobiety w
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ciąży oraz matki karmiące piersią. Suplement diety Verdin Complexx krople trawienne nie może być traktowany jako substytut
zróżnicowanych posiłków i prowadzenia zdrowego trybu życia, ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt nie może być również
przyjmowany w dawkach, które przekraczają te rekomendowane przez producenta. Zaleca się przechowywanie kropli trawiennych
Verdin Complexx w taki sposób, aby nie były widoczne i dostępne dla małych dzieci. W czasie przechowywania należy je chronić przed
niekorzystnym działaniem światła.

Opis
Kompleksowa pomoc dla układu trawiennego
Verdin complexx krople trawienne suplement diety to kompleksowa pomoc dla układu trawiennego. To produkt oparty na specjalnie
wybranym skoncentrowanym wyciągu ziołowym.

Kiedy należy stosować Verdin complexx krople trawienne:

ciężkość i pełność po jedzeniu
uczucie ucisku w brzuchu
skłonność do wzdęć
dyskomfort w nadbrzuszu
odbijanie

Forma kropli sprzyja szybszemu uwalnianiu składników do układu trawiennego.

Dzięki zaawansowanej technologii udało się połączyć składniki bez udziału alkoholu, dlatego Verdin complexx krople trawienne można
bezpiecznie stosować także w sytuacjach, gdy niezbędna jest sprawność psychoruchowa: w pracy, podczas kierowania pojazdami
mechanicznymi oraz w stanach wzmożonej koncentracji.

Ekstrakt z karczocha wspiera trawienie i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania jelit.

Cechy

bez alkoholu

Składniki
woda, ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, emulgator: monolaurynian
polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20), aromat miętowy, mentol, substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu

Wartości odżywcze 1 ml (20 kropli) 2 ml (40 kropli) zalecana dzienna
porcja

ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego
(Cynara scolymus)

0,45 g 0,90 g

Stosowanie
Sposób użycia: dorośli: 2 razy dziennie po 20 kropli dodać do łyżeczki cukru i zjeść, popijając wodą albo krople rozpuścić w małej ilości
wody i wypić. Przyjmować bezpośrednio przed lub po jedzeniu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i
stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. Produkt nie powinien być
spożywany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
40

Informacje dodatkowe
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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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