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Verdin complexx x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Verdin Complexx w postaci tabletek powlekanych od USP Zdrowie jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych. W
składzie zawiera standaryzowane ekstrakty roślinne. Wyciąg z kurkumy standaryzowany jest na kurkuminoidy, karczoch na cynarynę, a
rozmaryn na kwas rozmarynowy.

Na co jest Verdin Complexx? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia zbilansowanych posiłków w
składniki wspomagające pracę układu trawiennego, jelit oraz wątroby. Suplement diety szczególnie polecany jest pacjentom
zmagającym się z uczuciem ciężkości po posiłku. W składzie suplementu diety znajduje się karczoch, który wspomaga produkcję soków
trawiennych oraz utrzymanie zdrowej wątroby, a także kurkuma, która wspiera układ żółciowy i trawienie tłuszczy. Tabletki Verdin
Complexx w składzie mają także rozmaryn, który wspomaga pracę jelit i przyczynia się do łagodzenia niestrawności. Suplement diety
przyczynia się do łagodzenia uczucia pełności i ciężkości po posiłkach, a także do zmniejszania ucisku w brzuchu oraz uczucia
dyskomfortu w nadbrzuszu. Verdin Complexx przyczynia się także do redukcji skłonności pacjenta do odbijania i wzdęć.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych Verdin Complexx. W skład 4 tabletek suplementu diety wchodzi 500 mg
sproszkowanych liści rozmarynu i wyciągu z liści rozmarynu (co daje 25 mg kwasu rozmarynowego), a także 400 mg sproszkowanych
liści karczocha oraz wyciągu z liści karczocha (co daje 20 mg cynaryny). Tabletki Verdin Complexx zawierają również 36 mg wyciągu z
kłączy ostryżu długiego z 40% fosfolipidami sojowymi (co daje 7,2 mg kurkuminoidów), a także 6,56 mg granulowanego olejku z mięty
pieprzowej. Skład suplementu diety Verdin Complexx uzupełniają substancje pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna i fosforan
triwapniowy, a oprócz tego hydroksypropylometyloceluloza, mentol, poliwinylopolipirolidon oraz MerivaTM. Składniki pomocnicze
produktu to także stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu, kwas stearynowy oraz kompleksy miedziowe chlorofilin. W
składzie suplementu znajdują się również fosfolipidy sojowe pochodzące z soi.

Rekomendowane przez producenta dawkowanie Verdin Complexx powinno być przestrzegane. Zaleca się przyjmowanie 4 tabletek
dziennie, przed lub po jedzeniu. Nie należy przekraczać wskazanej dawki dziennej suplementu diety. Istnieją także przeciwwskazania do
stosowania suplementu diety Verdin Complexx, więc nie wszyscy powinni go używać. Nie należy z niego korzystać w przypadku
nadwrażliwości na choć jeden ze składników suplementu. Tabletek Verdin Complexx nie powinny również przyjmować pacjentki w ciąży
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i karmiące piersią.

Suplement diety Verdin Complexx nie może być traktowany jako substytut zróżnicowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia.
Produkt powinien być stosowany w dawkach nie większych od wskazanych przez producenta. Suplement diety wymaga również
prawidłowego przechowywania – w tym w szczególności zabezpieczenia dziećmi. Nie powinny one mieć dostępu do tabletek.

Składniki
Substancja wiążąca - celuloza mikrokrystalityczna, sproszkowane liście rozmarynu i wyciąg z liści rozmarynu (Rosmarinus Officinalis L.),
sproszkowane liście karczocha i wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus L.), substancja wypełniajaca - fosforan triwapniowy,
substancja glazurująca - hydroksyproylometylocelluloza, mentol, stabilizator - poliwinylopolipirolidon, MerivaTM, opatentowny kompleks
PhytosomeR - kurkuma (Curcuma longa L.), wyciąg z kłączy ostryża długiego z fosfolipidami sojowymi, substancja przeciwzbrylająca -
stearynian magnezu, dwutlenek krzemu (nośnik), substancja glazurująca - celuloza mikrokrystaliczna, olejek z mięty pieprzowej
granulowany (Mentha piperita L.),substancje glazurujące - dwutlenek tytanu, kwas stearynowy, barwnik - kompleksy miedziowe
chlorofilin. Zawiera fosfolipidy sojowe pochodzące z soi.

W przeliczeniu na zalecaną porcję do spożycia w ciągu dnia - 4 tabletki zawierają:

sproszkowane liście rozmarynu i wyciąg z liści rozmarynu (Rosmarinus Officinalis L.) 500 mg* (25 mg kwasu rozmarynowego*)
sproszkowane liście karczocha i wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus L.) 400 mg* (20 mg cynaryny*)
 wyciąg z kłączy ostryża długiego z 40% fosfolipidami sojowymi 36 mg* (7,2 mg kurkuminoidów*)
olejek z mięty pieprzowej granulowany 24% (Mentha piperita L.) 6,56 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 tabletek powlekanych.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Verdin Complex to kompleksowa pomoc dla układu trawiennego, jelit i wątroby.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub karmiące
piersią.

Stosowanie
Dorośli 4 tabletki dziennie przed lub po jedzeniu.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w:
UE dla USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa

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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