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Verdin Complexx Krople Trawienne krope 40m
 

Cena: 8,73 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml (but.)

Postać krop.doustne

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Woda, ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus), regulator kwasowości: kwas cytrynowy; emulgator: monolaurynian
polioksyetylenosorbitolu; aromat miętowy, mentol; substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu.

W przeliczeniu na zalecaną porcję do spożycia w ciągu dnia – 8ml produkt zawiera: ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego – 3,6g.

Działanie:
Unikalna kompozycja skoncentrowanych wyciągów ziołowych zapewnia skuteczność kropli trawiennych Verdin Complexx w łagodzeniu
dolegliwości takich jak ucisk w brzuchu czy uczucie pełności w żołądku. Ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego zawiera substancję
aktywną – cynarynę. Wyciąg posiada właściwości hepatoprotekcyjne oraz przeciwutleniające. Wspiera obniżanie stężenia cholesterolu
we krwi. Mentol, czyli olejek eteryczny zawarty w mięcie pieprzowej, wykazuje działanie rozkurczowe. W kroplach Verdin Complexx nie
ma alkoholu, dlatego można je bezpiecznie stosować, bez obaw o swoją sprawność psychoruchową.

Zastosowanie:
Suplement diety Verdin Complexx krople trawienne przeznaczony do stosowania wspomagająco na układ trawienny; łagodząco
dolegliwości takie jak: pełność i ciężkość po jedzeniu, ucisk w brzuchu, skłonność do wzdęć, dyskomfort w nadbrzuszu, odbijanie.
Preparat dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w temperaturze
pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kropli. Nie stosować u kobiet w ciąży i u karmiących piersią.
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Sposób użycia:
Zalecana porcja dzienna: dorośli – maksymalnie 160 kropli. Przyjmować 1-4 razy dziennie po 20-40 kropli, należy dodać je do łyżeczki
cukru i zjeść. Popić. Można również rozpuścić krople w małej ilości wody i wypić. Stosować bezpośrednio przed jedzeniem lub po
jedzeniu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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