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Żeń - szeń koreański 1000 mg x 120 tabl (Medfuture)
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Żeń-szeń koreański 1000 mg x 120 tabletek (Medfuture) w postaci tabletek jest preparatem dla pacjentów dorosłych. 
Na co jest Żeń-szeń koreański 1000 mg x 120 tabletek (Medfuture)? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnianie
codziennej diety w składniki aktywne żeń-szenia koreańskiego. Suplement diety jest szczególnie rekomendowany osobom aktywnym
fizycznie i umysłowo oraz osobom, które uprawiają sport. W składzie suplementu diety znajduje się ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego.
To roślina wieloletnia, która ma zastosowanie w chińskiej medycynie od bardzo dawna. Wspomaga funkcjonowanie organizmu w wielu
aspektach. Przyczynia się m.in. do wzmocnienia organizmu, a poza tym wspiera koncentrację i pamięć. Wspomaga pracę układu
odpornościowego oraz przyczynia się do utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej poza tym wspomaga prawidłowe krążenie krwi.
Żeń-szeń koreański wspiera również odporność organizmu na stres i przyczynia się do poprawy samopoczucia.

W opakowaniu o masie netto 150 g znajduje się 120 tabletek Żeń-szeń koreański 1000 mg (Medfuture). W skład 1 tabletki suplementu
diety wchodzi 1000 mg korzenia żeń-szenia (26,6 mg ekstraktu wodnego z korzenia żeń-szenia koreańskiego 35:1) i substancje
pomocnicze. Zalicza się do nich fosforan dwuwapniowy i celulozę mikrokrystaliczną oraz dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów
tłuszczowych. Suplement diety powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami producenta, które są podane na opakowaniu, a także
zgodnie z rekomendowanym przez niego dawkowaniem. Zalecane dawkowanie Żeń-szenia koreańskiego 1000 mg x 120 tabletek
(Medfuture) to 1 tabletka przyjmowana 1 raz dziennie. Nie należy zwiększać podanych dawek suplementu diety. Tabletki powinny być
popijane odpowiednią ilością wody lub soku. Jedno opakowanie suplementu diety Żeń-szeń koreański 1000 mg x 120
tabletek (Medfuture) przyjmowanego zgodnie z zaleceniami producenta powinno wystarczyć na ok. 4 miesiące (120 dni) suplementacji.

Nie każdy pacjent powinien przyjmować suplement diety Żeń-szeń koreański 1000 mg x 120 tabletek (Medfuture).
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na jakikolwiek ze składników suplementu diety. Preparat nie może być również
przyjmowany przez kobiety oczekujące dziecka i matki karmiące piersią. Jeśli pacjent zmaga się z nadciśnieniem lub stosuje
jakiekolwiek inne leki, w tym również te wydawane bez recepty, powinien skonsultować ewentualną suplementację żeń-szenia z
lekarzem. Suplementu diety Żeń-szeń koreański 1000 mg x 120 tabletek (Medfuture) nie można również traktować jako substytutu
zróżnicowanej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia, bo nie może ich zastąpić. Nie powinno się przyjmować większych dawek
suplementu diety od rekomendowanych przez producenta. Preparat powinien być przechowywany w bezpieczny sposób tak, aby był
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niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Składniki
Ekstrakt wodny (35:1) z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng), substancje wypełniające: fosforan dwuwapniowy i
mikrokrystaliczna celuloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:

Korzeń żeń-szenia (26,6 mg ekstraktu 35:1) - 1000 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
1 tabletka zawiera 1250 mg x 120 tabletek = 150 g

Charakterystyka
Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych aktywnych fizycznie i umysłowo, czynnie uprawiających sport.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Suplement nie jest wskazany kobietom w ciąży i karmiącym piersią. W
przypadku nadciśnienia lub przyjmowania produktów leczniczych, w tym także leków bez recepty (m.in. aspiryna), stosowanie należy
skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Spożywać 1 tabletkę raz dziennie, popijając wodą lub sokiem.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

Producent
Suplement diety wyprodukowany w Unii Europejskiej dla:
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: United Kingdom

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/

