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Wierzbownica Uro x 60 tabl (Avet Pharma)
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum), ekstrakt z
korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: polidekstroza, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
przeciwzbrylająca: talk, emulgator: olej MCT.

1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum): 170 mg*
Ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica): 100 mg*
*RWS – % Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty i układu moczowego. Pomaga
w uregulowaniu częstotliwości oddawania moczu u mężczyzn.
Pomaga chronić komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym
Ekstrakt z pokrzywy wspomaga funkcję wydalniczą nerek.
Wspomaga witalność organizmu oraz wspomaga układ odpornościowy.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dwa razy dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą. Maksymalnie 2 tabletki dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33b
03-176 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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