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Fitolizyna Nefrocaps Forte, 30 kapsułek
 

cena: 27,51 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nerki

Działanie moczopędne, wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent HERBAPOL WARSZAWA SP. Z O. O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 kapsułka: ekstrakt z korzenia pietruszki
10,05 mg, ekstrakt z ziela skrzypu 6,7 mg,
ekstrakt z kłącza perzu 20,1 mg, ekstrakt z
korzenia lubczyka 6,7 mg, ekstrakt z ziela
nawłoci 5,75 mg, ekstrakt z

Wskazania infekcja, kamica dróg moczowych, niedobór
witamin, osłabienie

Opis produktu
 

Opis
Fitolizyna nefrocaps FORTE - suplement diety, to unikalna kompozycja 7 skoncentrowanych ekstraktów ziołowych, standaryzowana na
zawartość flawonoidów.

Składniki
ekstrakt z ziela rdestu; żelatyna; substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt z kłącza perzu; ekstrakt z liścia brzozy; woda; ekstrakt z
korzenia pietruszki; ekstrakt z ziela skrzypu; ekstrakt z korzenia lubczyka; ekstrakt z ziela nawłoci; barwnik: dwutlenek tytanu; substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwniki: tlenek żelaza żółty, kompleksy miedziowe
chlorofilin.

Masa netto
10,68 g

Właściwości składników
Korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kłącze perzu i liść brzozy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek.
Kłącze perzu, korzeń lubczyku, ziele nawłoci i liść brzozy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych.
Ziele skrzypu, kłącze perzu, korzeń lubczyku, ziele nawłoci i liść brzozy przyczynia się do zwiększenia eliminacji wody z organizmu.
Ziele rdestu pomaga eliminować patogenne bakterie z dróg moczowych.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie, przed posiłkiem popijając obficie najlepiej wodą.
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Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 kapsułek dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
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 jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
HERBAPOL WARSZAWA
Ołówkowa 54
Pruszków
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