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Zatoxin x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 22,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Zatoxin w postaci tabletek powlekanych od Tactica jest produktem na bazie wyciągów roślinnych oraz drożdżowego
beta-glukanu. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 6. roku życia. Należy z niego korzystać
wyłącznie w sposób wskazany przez producenta.

Na co jest Zatoxin? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie diety w składniki aktywne wyciągów roślinnych oraz w
beta-glukan. Suplement diety wspiera pracę układu odpornościowego, a oprócz tego przyczynia się do odpowiedniego nawilżenia
śluzówki układu oddechowego oraz zatok. W składzie suplementu diety można znaleźć starannie dobrane kompozycje wyciągów
roślinnych, w tym wyciąg z korzenia goryczki, kwiatu dziewanny, kwiatu czarnego bzu, ziela werbeny, a także korzenia lukrecji i liści
Andrographis paniculata. Całość wzbogacono o dodatek beta-glukanu drożdżowego. Dzięki składnikom naturalnym pochodzenia
roślinnego, w tym szczególnie tym z dziewanny, lukrecji, bzu czarnego i werbeny, suplement diety przyczynia się do lepszego nawilżenia
błon śluzowych dróg oddechowych oraz zatok. Dodatek w tabletkach Zatoxin drożdżowego beta-glukanu oraz wyciągu z liści
Andrographis paniculata, korzenia lukrecji i goryczki wspomaga natomiast pracę układu odpornościowego pacjenta.

W opakowaniu o masie netto 33,2 g znajduje się 60 tabletek powlekanych Zatoxin. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzą 24 mg
wyciąg z korzenia goryczki, 40 mg wyciąg z kwiatu dziewanny, 40 mg wyciąg z kwiatu bzu czarnego oraz 40 mg wyciąg z ziela werbeny,
a dodatkowo 10 mg wyciąg z korzenia lukrecji, 20 mg wyciąg z liści Andrographis paniculata oraz 40 mg beta-glukanu z drożdży
Saccharomyces cerevisiae. Skład suplementu diety Zatoxin uzupełniają substancje pomocnicze, do których można zaliczyć celulozę
mikrokrystaliczną, hydroksypropylometylocelulozę, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, a także talk, ksylitol oraz lecytynę sojową i
chlorofil. Suplement diety Zatoxin należy stosować zgodnie z rekomendowanym przez producenta dawkowaniem. Zalecane
dawkowanie Zatoxin to 1 tabletka dziennie przyjmowana przez dzieci od 6. roku życia, a także 1 tabletka 1-2 razy dziennie przyjmowana
przez osoby dorosłe. Tabletki powlekane Zatoxin powinny być stosowane w czasie posiłku. Nie należy stosować dawek produktu
większych niż wskazane.

Suplement diety nie powinien być używany przez każdego, gdyż ma też przeciwwskazania. Zatoxin nie należy stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Z suplementu diety nie powinny również korzystać pacjentki spodziewające się
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dziecka oraz karmiące piersią.

Zatoxin w postaci tabletek powlekanych jest suplementem diety, więc nie należy traktować go jako zamiennika zdrowych,
zbilansowanych posiłków, czy też zdrowego trybu życia. Produkt należy przyjmować wyłącznie w dawkach nie większych od
wskazanych, poza tym należy zabezpieczyć go przy przechowywaniu w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych
dzieci. Produkt najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, zapewniając mu ochronę przed wilgocią.

Składniki
substancja wypełniająca: Celuloza mikrokrystaliczna , ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, ekstrakt z kwiatu dziewanny, ekstrakt z ziela
werbeny, beta-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae, ekstrakt z korzenia goryczki, ekstrakt z liści Andrographis paniculata,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza , ekstrakt z korzenia lukrecji, ssubstancja przeciwzbrylająca : stearynian
magnezu , substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu , substancja przeciwzbrylająca: talk ,substancja glazurująca: ksylitol ,
emulgator: lecytyna sojowa , barwnik: chlorofil

1 tabletka zawiera:
wyciąg z korzenia goryczki 24 mg*,
wyciąg z kwiatu dziewanny 40 mg*,
wyciąg z kwiatu bzu czarnego 40 mg*,
wyciąg z ziela werbeny 40 mg*,
wyciąg z korzenia lukrecji 10 mg*,
wyciąg z liści Andrographis paniculata 20 mg*,
beta-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae 40 mg*
* brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Masa netto 33,2 g.
Opakowanie zwiera 60 tabletek powlekanych (3 blistry po 20 tabletek).

Charakterystyka
ZATOXIN jest suplementem diety, który zawiera idealnie dobraną kompozycję ekstraktów roślinnych i beta-glukanu. Naturalne składniki
znajdujące się w dziewannie, kwiatach bzu czarnego, werbenie i lukrecji wspomagają fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu
oddechowego i zatok. Ekstrakt z liści Andrographis paniculata, beta-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz ekstrakty z korzeni
lukrecji oraz goryczki wspomagają prawidłowe działanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią.

Stosowanie
Dzieci od 6 roku życia – 1 tabletka dziennie podczas posiłku.
Osoby dorosłe – 1 tabletka 1-2 razy dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią.

Producent
TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

