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Pregna VOMI guma do żucia 20 sztuk
 

cena: 18,95 pln

Opis słownikowy

Działanie przeciwwymiotne, wspomagające

Opakowanie 20 sztuk

Postać guma do żucia

Producent VERCO

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

imbir, witamina B6, magnez

Wskazania ciąża, mdłości

Opis produktu
 

Opis:
Pregna Vomi ® to suplement diety opracowany specjalnie z myślą o kobietach, które odczuwają dyskomfort w postaci umiarkowanych
mdłości związanych z ciążą. W skład Pregna Vomi® wchodzą składniki o udowodnionym działaniu: wyciąg z kłącza imbiru, witamina B6
oraz magnez.

Działanie:
Suplement diety Pregna Vomi® zawiera wyciąg z kłącza imbiru, który pomaga łagodzić dyskomfort w postaci mdłości. Witamina B6
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego oraz pomaga w zachowaniu równowagi elektrolitowej.

Zalety produktu:
Składniki o udowodnionym działaniu
Łagodzi dyskomfort w postaci mdłości
Zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia
Wygodna w stosowaniu forma gumy do żucia

Składniki:
Składnik czynny 3 gumy % referencyjnej wartości spożycia

Ekstrakt z kłącza imbiru 120 mg
Witamina B6 1,5 mg 107 %
Magnez 57 mg 15 %

Sposób użycia i zawartość opakowania:
Zalecana dzienna porcja: 3 gumy

Opakowanie: 20 gum
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie
zbilansowanej diety jest niezbędne dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia nadmiernych nudności i/lub
wymiotów należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować
przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych. Nie połykać.

Wyciąg z kłącza imbiru pomaga łagodzić dyskomfort w postaci mdłości.
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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