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Travisto 40 tabletek (30+10 gratis)
 

cena: 15,58 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita, trzustka, wątroba, żołądek

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 tabletek + 10 tabletek GRATIS

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania trawienie

Opis produktu
 

Opis
Travisto - suplement diety, który zawiera wyciągi roślinne, wspomagające trawienie i czynności układu pokarmowego.

Składniki
Substancje wypełniające: celuloza oraz sorbitole, wyciąg z ziela karczocha, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z mięty pieprzowej,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z owoców kopru włoskiego, substancja glazurująca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, substancje glazurujące: hydroksypropyloce-luloza, talk oraz kwasy
tłuszczowe, barwnik: brąz HT, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba.
Składnik 2 tabletki
Wyciąg z mięty pieprzowej 100 mg
Wyciąg z ziela karczocha 240 mg
Ekstrakt z owoców kopru 40 mg
Wyciąg z ostryżu długiego 200 mg

Właściwości składników
Składniki suplementu diety Travisto wspomagają pracę jelit, żołądka, wątroby i dróg żółciowych, wzmacniają wydzielanie soków
trawiennych i eliminację nadmiaru gazów.
Wyciąg z mięty pieprzowej ułatwia trawienie i czynności przewodu pokarmowego.
Wyciąg z ziela karczocha stymuluje wydzielanie soków trawiennych oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Przyczynia się do
komfortu jelitowego.
Ekstrakt z owoców kopru wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów.
Wyciąg z ostryżu długiego pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania wątroby oraz zapobiega gromadzeniu się tłuszczów.

Zalecane dzienne spożycie
Dorosli: 1 tabletka 2 razy dziennie przed lub po posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
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Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
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.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice
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