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Zatoxin, 60 tabletek
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)

Postać tabletki powlekane

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zatoxin, 60 tabletek

ZATOXIN to złożony, naturalny suplement diety wspomagający samooczyszczanie się zatok i zwiększający nawilżenie błony śluzowej.
Wykazuje właściwości immunostymulujące i wzmacnia układ immunologiczny.

Skład:
wyciąg z korzenia goryczki 24 mg, wyciąg z kwiatu dziewanny 40 mg, wyciąg z kwiatu bzu czarnego 40 mg, wyciąg z ziela werbeny 40
mg, wyciąg z korzenia lukrecji 10 mg, wyciąg z liści Andrographis paniculata 20 mg, beta-glukan z Saccharomyces cerevisiae 40 mg

Składniki:
celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, ekstrakt z kwiatu dziewanny, ekstrakt z ziela werbeny, beta glukan z drożdży
Saccharomyces cerevisiae, ekstrakt z korzenia goryczki, ekstrakt z liści Andrographis paniculata, ekstrakt z korzenia lukrecji,
hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu, poliwinylopirolidon, guma arabska, lecytyna
sojowa, chlorofil

Działanie:
Preparat zaliczany jest do szerokiej grupy złożonych, naturalnych suplementów diety. Stanowi kompleks roślinnych ekstraktów i beta-
glukanu. Goryczka, dziewanna, werbena, kwiaty czarnego bzu i lukrecja są źródłem naturalnych składników, które wykazują właściwości
nawilżające wobec błony śluzowej układu oddechowego i zatok. Ekstrakt z liści Andrographis paniculata, beta-glukan z drożdży
Saccharomyces cerevisiae oraz ekstrakt z korzenia lukrecji pobudzają naturalne mechanizmy obronne organizmu i zwiększają jego
odporność. Co więcej roślinne ekstrakty zawarte w preparacie wspierają proces samooczyszczania się zatok.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na składniki preparatu

Wskazania:
Preparat należy stosować w celu wspomagania prawidłowego funkcjonowania zatok i całego układu oddechowego.
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Sposób użycia:
Stosować doustnie. W przypadku dzieci powyżej 6 roku życia zaleca się stosowanie 1 tabl./24h podczas jedzenia. W przypadku osób
dorosłych podawać 1 tabl. x 1-2/24h w czasie jedzenia.
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