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Bromelan, tabletki dojelitowe, 30szt
 

Cena: 23,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Bromelan – suplement diety w postaci tabletek dojelitowych. Zawiera składniki, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu zatok
przynosowych oraz wspierają pracę układu odpornościowego.

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

SKŁADNIKI
Substancja wypełniająca: celuloza (mikrokrystaliczna), bromelaina, ekstrakt z kwiatów bzu czarnego, substancje glazurujące: szelak, sól
sodowa karboksymetylocelulozy, talk, rutozyd, substancje wypełniające: celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancje przeciwzbrylajace: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca: glicerol.

Składniki w 1 tabletce
•Bromelaina
100 mg

•Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu
100 mg

•Rutozyd
30 mg

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW
•Bromelaina to enzym pozyskiwany z ananasa. Uczestniczy w hydrolizie wiązań peptydowych białek oraz wykazuje aktywność
proteolityczną w szerokim zakresie.
•Ekstrakt z owoców bzu ma pochodzenie roślinne. Wykazuje szeroką aktywność biologiczną. Wspomaga naturalną odporność.
•Rutozyd należy do grupy flawonoidów zaliczanych do antyoksydantów. Pomaga uszczelniać naczynia krwionośne.
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ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE
•Dorośli: 1-2 tabletki dziennie.
•Dzieci powyżej 6 lat: 1 tabletka dziennie.

Tabletkę należy połknąć – nie rozgryzać. Zaleca się przyjmowanie między posiłkami.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•Nie należy przekraczać rekomendowanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
•Suplement diety nie może zastąpić zróżnicowanej i dobrze zbilansowanej diety.
•Dla zachowania zdrowia ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
•Suplementacji nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
•Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
•W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie suplementu i jak najszybciej skonsultować się z
lekarzem.
•Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zaciemnionym miejscu. Chronić przed dostępem światła i
bezpośrednim działaniem słońca.
•Suplement należy trzymać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

