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Zatomed x 30 tabl
 

Cena: 22,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Celuloza, wyciąg suchy z aceroli, wyciąg suchy z ziela werbeny, wyciąg suchy z korzenia goryczki, wyciąg suchy z kwiatów dziewanny,
wyciąg suchy z kwiatów czarnego bzu,wyciąg suchy z z liści Andrographis paniculata, skład otoczki tabletki (substancja glazurująca -
alkohol poliwinylowy, wyciąg z krokosza barwierskiego, glikol politetylenowy, substancja przeciwzbrylająca-talk, barwniki - błękit
brylantowy FCF i dwutlenek tytanu), wyciąg suchy z kwiatów lipy, substancja spulchniająca - sól sodowa karboksymentylocelulozy
usieciowana, substancie przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, rutyna.
Składniki aktywne Dzienna porcja

(1 tabletka)
Wyciąg z aceroli
w tym:
witamina C

80 mg*

12 mg (15% RWS)
Wyciąg z ziela werbeny 65 mg*
Wyciąg z ziela werbeny 60 mg*
Wyciąg z kwiatów dziewanny 55 mg*
Wyciąg z kwiatów czarnego bzu 55 mg*
Wyciąg z liści Andrographis paniculata
w tym: min. 5% andrografolidów

50 mg*

Wyciąg z kwiatów lipy 20 mg*
Rutyna 10 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
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Charakterystyka
Zatomed zawiera składniki:

wspierające funkcjonowanie układu oddechowego
Andrographis paniculata, werbana, dziewanna, lipa, bez czarny

wpływające kojąco na gardło, krtań oraz strony głosowe i przynoszące ulgę w podrażnieniu
werbena, dziewanna, lipa

pomagające w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Andrographis paniculata, bez czarny, dziewanna, lipa, werbena oraz witamina C z aceroli

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.
Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
Dzieci powyżej 6 roku życia i dorośli - 1 tabletka dziennie, podczas posiłku

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław

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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