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Nefrocal tabl.powl. 60 tabl.
 

Cena: 27,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

NEFROCAL to nowoczesny suplement diety przeznaczony dla osób dbających o zachowanie zdrowia układu moczowego. Wspiera
wydalnicze funkcje nerek (ekstrakt z ziela skrzypu polnego). Wykazuje działanie moczopędne, dzięki czemu przyczynia się do ułatwienia
wydalania wody z organizmu (ekstrakt z korzenia lubczyku). Pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej (magnez). Wspiera
utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny (witamina B6).

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 2 tabletki powlekane dziennie.

Wskazanie:
suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Składniki: 
cytrynian potasu, cytrynian magnezu, substancja wypełniająca, ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego, ekstrakt z ziela skrzypu polnego,
ekstrakt z korzenia lubczyka ogrodowego, ekstrakt z liści borówki brusznicy, sole magnezzowe kwasów tłuszczowych, substancja
wypełniająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana), barwnik ( dwutlenek tytanu), substancja przeciwzbrylająca ( talk),
trójglicerydy średniołańcuchowe, witamina B6

2 tabletki zawierają: ekstrakt z liści borówki brusznicy (w tym: arbutyna 5-7%) 30mg, ekstrakt z ziela skrzypu polnego 45mg(w tym:
krzem - 7%) 3,15mg; potas 300mg (15%)*, magnez 56,25mg (15%)* ; ekstrat z korzenia lubczyka 40mg, ekstrakt z liści rozmarynu 60mg,
witamina B6 1,4mg (100%)*.

*RWS-referencyjna wartość spożycia.

Przeciwwskazania:
nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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