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Verdin Complexx 30 tabletek
 

cena: 18,32 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita, trzustka, wątroba, żołądek

Działanie ułatwiające trawienie, wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletka

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

fosfolipidy, karczoch, kurkuma, ostryż,
rozmaryn

Opis produktu
 

Opis
Verdin Complexx - suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
substancja wiążąca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; sproszkowane liście rozmarynu i wyciąg z liści rozmarynu (Rosmarinus
officinalis L.); sproszkowane liście karczocha i wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus L.); substancja wypełniająca: fosforan
triwapniowy; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; mentol; stabilizator: sól sodowa karboksymetylocelulozy
ucieciowana; Cavacurmin- wyciąg z kłączy ostryżu długiego (Curcuma longa L.) standaryzowany na 15% kurkuminoidów; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nośnik: dwutlenek krzemu; olejek mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) 6,56
mg; substancje glazurujące: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, kwas stearynowy;
barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin.
Zawiera fosfolipidy sojowe pochodzące z soi.
Produkt zawiera glukozę - chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.
Produkt zawiera sód i potas - osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność.

Właściwości składników
Karczoch (Cynara scolymus L.) sprzyja naturalnej produkcji soków trawiennych, wspomaga utrzymanie wątroby w zdrowiu.
Rozmaryn (Rosmarinus officinalis L.) wspomaga prawidłowe działanie układu pokarmowego, wspomaga normalne funkcjonowanie jelit.
Kurkuma (Curbuma longa L.) wspiera trawienie tłuszczów, wspomaga utrzymanie prawidłowej pracy wątroby i układu żółciowego.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli 4 tabletki dziennie przed lub po jedzeniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety jest niedrożność jelit.
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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.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor
USP ZDROWIE SP.ZO.O.
Poleczki 35
Warszawa
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