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Verdin Complexx tabl. 30 tabl.
 

Cena: 16,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Substancja wiążąca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; sproszkowane liście rozmarynu i wyciąg z liści rozmarynu (Rosmarinus
officinalis); sproszkowane liście karczocha i wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus); substancja wypełniająca: fosforan triwapniowy;
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; mentol; stabilizator: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana;
Cavacurmin® – wyciąg z kłączy ostryżu długiego (Curcuma longa) z gamma-cyklodekstryną standaryzowany na 15% kurkuminoidów;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nośnik: dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: celuloza
mikrokrystaliczna, żel celulozowy; olejek mięty pieprzowej (Mentha piperita); substancje glazurujące: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, kwas stearynowy; barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin.

Zawartość składników w jednej tabletce/w czterech tabletkach: sproszkowane liście rozmarynu i wyciąg z liści rozmarynu – 125mg (w
tym: 6,25mg kwasu rozmarynowego)/500mg (w tym: 25mg kwasu rozmarynowego), sproszkowane liście karczocha i wyciąg z liści
karczocha – 100mg (w tym: 5mg cynaryny)/400mg (w tym: 20mg cynaryny), wyciąg z kłączy ostryżu długiego – 9mg (w tym: 1,35mg
kurkuminoidów)/36mg (w tym: 5,4mg kurkuminoidów).

Działanie 
Zestaw naturalnych składników – karczocha, kurkumy i rozmarynu tworzy skład suplementu diety Verdin Complexx. Preparat jest
polecany jako uzupełnienie diety w substancje, które są pomocne w przypadku odczuwania objawów związanych z dolegliwościami
trawiennymi. Zaletą preparatu są standaryzowane roślinne wyciągi. Rozmaryn jest źródłem kwasu rozmarynowego, który sprzyja
przepływowi soków trawiennych (m.in. żółci), ułatwia oraz przyspiesza trawienie, wspiera prawidłową pracę jelit. Kurkuma zawarta w
preparacie to opatentowana formuła Cavacurmin®, która znacząco (85-krotnie) zwiększa wchłanianie najważniejszej substancji czynnej
znajdującej się w kurkumie, czyli kurkuminy. Składnik ten wspiera trawienie (szczególnie trawienie tłuszczów) oraz wspiera właściwe
funkcjonowanie wątroby i układu żółciowego. Karczoch i zawarta w nim cynaryna wspomaga utrzymanie komfortu trawiennego,
wspomaga wydzielanie soków trawiennych, wspiera metabolizm tłuszczów, pomaga utrzymać zdrową wątrobę i odpowiedni poziom
cholesterolu.

Zastosowanie:
Suplement diety Verdin Complexx przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki, które są pomocne w
przypadku uczucia pełności i ciężkości po posiłku, uczucia ucisku w brzuchu, dyskomfortu w nadbrzuszu, skłonności do wzdęć i przy
odbijaniu. Preparat dla osób dorosłych.
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Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia
piersią. Nie stosować w przypadku niedrożności jelit.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: 1-4 tabletki. Jednorazowo stosować jedną tabletkę, przyjmować przed jedzeniem lub po jego zakończeniu. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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