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Żuravit x 60 kaps + Żuravit x 36 kaps GRATIS !!!
 

Cena: 43,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps + 36 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
nośnik - olej roślinny , ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej 25:1 (26,2 %), żelatyna wieprzowa, stabilizator - gliceryna, emulgator -
lecytyna sojowa, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy, nośnik - dwutlenek krzemu koloidalny, barwniki (dwutlenek tytanu, tlenek żelaza
czerwony).

1 kapsułka zawiera:

220 mg* skoncentrowanego ekstraktu z owoców żurawiny wielkoowocowej (25:1), co odpowiada 5500 mg* owocu żurawiny.

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek + 36 kapsułek
60 kapsułek a' 840 mg Zawartość netto: 50,4 g
36 kapsułek a' 840 mg Zawartość netto: 30,2 g

Charakterystyka

Żuravit zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Substancje aktywne zawarte w owocach żurawiny wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.
Suplement diety polecany przy dolegliwościach związanych ze stanem zapalnym dróg moczowych oraz przy nawracających
infekcjach dróg moczowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 kapsułkę 3 razy dziennie przez pierwsze trzy dni, a następnie 1 kapsułkę 1 raz dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze poniżej 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od
światła i wilgoci.

Producent
"Herbapol-Lublin"S.A.
ul. Diamentowa 25
20-471 Lublin

Ważne informacje
Nie stosować u osób uczulonych na soję.

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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