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Furoxin, 60 tabletek
 

cena: 35,54 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ moczowy

Działanie łagodzące, moczopędne, oczyszczające,
przeciwzapalne, wspomagające

Opakowanie 60 sztuk

Postać tabletki

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

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 tabletka: ekstrakt z owoców żurawiny 300
mg, ekstrakt z liści pokrzywy 100 mg

Wskazania infekcja, kamica dróg moczowych, toksyny

Opis produktu
 

Opis
Furoxin - suplement diety zawierający dwa naturalne składniki: żurawinę oraz pokrzywę. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
ekstrakt z owoców żurawiny (Vaccinum macrocarpon) standaryzowany na 10% PACs, substancja wypełniająca - celuloza, ekstrakt z liści
pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), substancja żelująca - hydroksypropylometyloceluloza, otoczka: hydroksypropylometyloceluloza,
talk, polidekstroza, dwutlenek tytanu, kwasy tłuszczowe, trójglicerydy średniołańcuchowe, tlenki i wodorotlenki żelaza, maltodestryna,
kwas karminowy; substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych.

Masa netto
37,08 g

Właściwości składników
Furoxin wspiera prawidłowe działanie ukladu moczowego dzięki zawartości esktraktu z liści pokrzywy oraz owoców żurawiny.
Pokrzywa wspomaga właściwą eliminację produktów przemiany materii oraz działa korzystnie na utrzymanie prawidłowej kondycji dróg
moczowych.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1-2 tabletki dziennie podczas posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
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Osoby ze schorzeniami nerek, przyjmujące leki moczopędne, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu
powinny skonsultować się z lekarzem.
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 od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
LEK-AM
Ostrzykowizna 14A
Zakroczym
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