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Fitocard complex kaps. 64 kaps.
 

Cena: 18,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 64 kaps.

Postać kaps.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Suplement diety
Preparat wspomagający funkcjonowanie układu krążenia i pracę serca. Pomocny w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi i
prawidłowego poziomu cholesterolu.

Działanie:
składniki preparatu korzystnie wpływają na utrzymanie właściwego napięcia i przepuszczalności naczyń włosowatych (jemioła, rutozyd)
i mikrocyrkulacji (jemioła, głóg) oraz wspomagają kontrolę poziomu cholesterolu i lipidów (czosnek, jemioła).

Zalecane spożycie:
2 tabletki powlekane 3 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Ważny jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Składniki:
Cebula czosnku (Allium sativum) sproszkowana; substancja słodząca: sacharoza; węglan wapnia (E 170); substancja glazurująca: talk (E
553b); liście i kwiaty głogu (Crataegus sp.) suchy ekstrakt; ziele jemioły (Viscum album) suchy ekstrakt; składnik otoczki: kopolimer
kwasu metakrylowego i etakrylanu metylu (1:1) (Eudragit L 30D); substancja wypełniająca: laktoza jednowodna; składnik otoczki: wysoko
zdyspergowany tlenek krzemu (E 551); substancja wiążąca: guma arabska (E 414); składnik otoczki: skrobia pszeniczna; barwnik:
dwutlenek tytanu (E 171); rutozyd trzywodny; substancja wiążąca: żelatyna; barwnik: sól glinowa żółcieni chinolinowej (E 104); składnik
otoczki: kopolimer kwasu metakrylowego i metakrylanu metylu (1:1) (Eudragit L 12,5); substancja wiążąca: powidon K25; substancja
wypełniająca: skrobia ziemniaczana; substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu (poch. roślinnego); emulgator: polisorbat 80 (E
433), składniki otoczki: karmeloza sodowa (E 466), syrop glukozowy, wodorofosforan sodu dwunastowodny (E 339), sorbinian potasu (E
202); substancje glazurujące: wosk carnauba (E 903), wosk glikolowo-montanowy.

Żółcień chinolinowa (E 104): może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
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Informacje dodatkowe:
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Przed zastosowaniem preparatu należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności.
Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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