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Zdrovit skurcz plus x 56 tabl powlekanych
 

Cena: 17,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 56 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Zdrovit Skurcz Plus w postaci tabletek powlekanych od Natur Produkt jest preparatem przeznaczonym dla pacjentów
dorosłych. Na co jest Zdrovit Skurcz Plus? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety w
składniki, które wesprą prawidłową pracę mięśni i prawidłowe krążenie kończyn dolnych, a także wspierają pracę układu nerwowego i
zmniejszają uczucie zmęczenia.

W składzie suplementu diety jest bogaty w ruskogeninę ruszczyk kolczasty, który wspomaga krążenie kończyn dolnych i jednocześnie
przyczynia się do uczucia lekkości w nogach. Preparat w swojej formule zawiera również potas, który wspiera pracę mięśni i układu
nerwowego oraz magnez, który przyczynia się do redukcji uczucia zmęczenia i znużenia, a przy tym wspiera prawidłową pracę układu
nerwowego i utrzymanie równowagi elektrolitowej. W składzie suplementu diety Zdrovit Skurcz Plus znalazła się również witamina D,
która wspomaga pracę mięśni, a oprócz tego formuła zawiera witaminę B6, która – podobnie jak magnez – przyczynia się do redukcji
uczucia zmęczenia, a oprócz tego wspomaga pracę układu nerwowego.

W opakowaniu o masie netto 45,69 g znajduje się 56 tabletek powlekanych Zdrovit Skurcz Plus. W skład 2 tabletek suplementu diety
wchodzi 150 mg ekstraktu z ruszczyka kolczastego, co odpowiada 7,5 mg ruskogeniny, a dodatkowo 50 µg (1000% RWS) witaminy D, 2
mg (143% RWS) witaminy B6 oraz 375 mg (100% RWS) magnezu i 300 mg (15% RWS) potasu. W składzie suplementu diety znajdują się
również substancje pomocnicze. Do substancji pomocniczych suplementu diety Zdrovit Skurcz Plus można zaliczyć celulozę
mikrokrystaliczną oraz ydroksypropylometylocelulozę oraz talk i glikol polietylenowy. W składzie suplementu diety można znaleźć też
barwniki: E170, E172 i E 132, a oprócz tego średniołańcuchowe trójglicerydy i sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Zaleca się, aby
suplement diety Zdrovit Skurcz Plus był przyjmowany zgodnie z rekomendacjami producenta, które znajdują się na opakowaniu.
Prawidłowe dawkowanie Zdrovit Skurcz Plus to 2 tabletki dziennie. Dawka nie powinna być przez pacjenta zwiększana. Tabletki
powinny być popijane szklanką wody.

Suplement diety Zdrovit Skurcz Plus ma przeciwwskazania. Tabletki powlekane Zdrovit Skurcz Plus nie powinny być przyjmowane
przez osoby, które są nadwrażliwe na chociaż jeden z ich składników. Ponadto suplement diety jest przeznaczony dla pacjentów
dorosłych, zatem nie należy podawać go młodzieży i dzieciom. Zdrovit Skurcz Plus jako suplement diety nie może być również
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traktowany jako zamiennik zróżnicowanej diety lub zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich zastąpić i powinien je jedynie
uzupełniać. Pacjent nie powinien przyjmować większej liczby tabletek powlekanych od wskazanych przez producenta. Suplement diety
Zdrovit Skurcz Plus należy również przechowywać tak, by był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Składniki
Chlorek potasu, tlenek magnezu, substancja wypełniajaca: mikrokrystaliczna celuloza, ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus
aculeatus L.), substancja przeciwzbrylajaca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6),
cholekalcyferol (witamina D), otoczka (substancje zageszczajace: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja
wiazaca: talk, barwnik: E171.

1 tabletka zawiera 75 mg ekstraktu z ruszczyka kolczastego odpowiadającego 3,75 mg ruskogeniny.

Zawartość składników odżywczych w zalecanej dziennej porcji (2 tabletki):

Witamina D: 50 µg (1000% RWS)
Witamina B6: 2 mg (143% RWS)
Magnez: 375 mg (100% RWS)
Potas: 300 mg (15% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
45,69 g

Charakterystyka

Preparat magnezowy o specjalnie skomponowanym składzie.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi
elektrolitowej oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Ruszczyk kolczasty przyczynia się do prawidłowego krążenia w kończynach dolnych oraz sprzyja uczuciu lekkości w nogach.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

2 tabletki dziennie. Popić szklanką wody.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

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

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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