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Wierzbownica Drobnokwiatowa x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Epilobium parviflorum

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Wierzbownica Drobnokwiatowa w postaci tabletek powlekanych to produkt na bazie składników roślinnych, który
może być stosowany zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Suplement diety od Colfarm ma różne zastosowania, gdyż
właściwości lecznicze składników aktywnych wierzbownicy drobnokwiatowej są szerokie.

Na co jest Wierzbownica Drobnokwiatowa? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zbilansowanej diety w wyciąg z
wierzbownicy drobnokwiatowej. Jest to roślina z rodziny wiesiołkowatych, która wspomaga między innymi pracę układu moczowego i
prostaty. Roślina bogata jest w wiele składników biologicznie aktywnych w tym w kwasy (np. linolenowy, stearynowy, palmitynowy),
kwercetynę, czy też sitosterole. Funkcją suplementu diety Wierzbownica Drobnokwiatowa od Colfarm jest wspieranie utrzymania
naturalnego przepływu moczu. Produkt przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości oddawania moczu przez mężczyzn. Dodatkowo 
działanie suplementu diety Wierzbownica Drobnokwiatowa przyczynia się do łagodzenia objawów menopauzy u kobiet i wspomagania
dobrego samopoczucia fizycznego. Wierzbownica Drobnokwiatowa oprócz tego wspiera elastyczność i ruchomość stawów, a poza tym
wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek.

W opakowaniu o masie netto 14,5 g znajduje się 30 tabletek powlekanych Wierzbownica Drobnokwiatowa. W skład 1 tabletki wchodzi
170 mg wyciągu z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej, co w przeliczeniu na suszoną wierzbownicę daje 680 mg. Formułę suplementu
diety uzupełniają składniki pomocnicze. Wśród nich należy wymienić celulozę, skrobię ziemniaczaną, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i sól sodową karboksymetylocelulozy usieciowioną, a oprócz tego dwutlenek krzemu, sorbitole, kwasy tłuszczowe, gumę
arabską oraz karagen.

Suplement diety Wierzbownica Drobnokwiatowa należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, po uprzednim zapoznaniu się z
informacjami zawartymi na opakowaniu produktu lub dołączonymi do niego w postaci ulotki. Zalecane dawkowanie suplementu diety 
Wierzbownica Drobnokwiatowa to 1 tabletka przyjmowana w częstotliwości 2 razy dziennie. Oznacza to, że 1 opakowanie produktu
powinno wystarczyć na około 2 tygodnie suplementacji. Regularnie stosowany suplement diety przyczynia się do poprawy
funkcjonowania układu moczowo-płciowego, a także wspiera ochronę antyoksydacyjną. Nie każda osoba powinna stosować suplement
diety Wierzbownica Drobnokwiatowa. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
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Wierzbownica Drobnokwiatowa jest suplementem diety. Oznacza to, że nie może być traktowana jako substytut zbilansowanych
posiłków i zdrowego trybu życia, gdyż nie może ich zastąpić, a może jedynie je uzupełniać. Produkt nie może być przyjmowany w
dawkach większych niż wskazane. Dodatkowo ważny jest prawidłowy sposób przechowywania suplementu diety. Ten należy
przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywany suplement diety należy też zabezpieczyć przed
działaniem wilgoci.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej, skrobia
ziemniaczana), substancja przedwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sol sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: sorbitole, kwasy
tłuszczowe, guma arabska, karagen.

Zawartość w 1 tabletce

Wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej
w przeliczeniu na suszoną wierzbownicę -680 mg*

Wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej- 170 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto opakowania: 14,5g)

Charakterystyka
Wyciąg z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty i układu moczowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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