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Fitolizyna Nefrocaps Forte x 30 kaps.
 

Cena: 28,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent HERBAPOL WARSZAWA SP. Z O. O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać kapsułki
Przekaz marketingowy WSPOMAGA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE NEREK I DRÓG MOCZOWYCH (ziele skrzypu, kłącze perzu, liść
brzozy, korzeń lubczyka, ziele nawłoci)
Opis produktu / przeznaczenie FITOLIZYNA NEFROCAPS FORTE suplement diety, to unikalna kompozycja 7 skoncentrowanych
ekstraktów ziołowych, standaryzowanych na zawartość flawonoidów:

korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kłącze perzu

WSPOMAGA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE NEREK,

 kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy

WSPOMAGA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DRÓG MOCZOWYCH,

 kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy

PRZYCZYNIA SIĘ DO ZWIĘKSZENIA ELIMINACJI WODY Z ORGANIZMU

 ziele rdestu

WPŁYWA NA WZMOCNIENIE ORGANIZMU NA POZIOMIE DRÓG MOCZOWYCH.
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Składniki 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; substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, błękit brylantowy.

SKŁADNIKI 2 kapsułki

  (zalecana dzienna porcja) 

 

  Ekstrakt z korzenia pietruszki 

20,10 mg

Ekstrakt z ziela skrzypu

  13,40 mg

Ekstrakt z kłącza perzu

  40,20 mg

Ekstrakt z korzeń lubczyka

  13,40 mg

Ekstrakt z ziela nawłoci

  11,50 mg

Ekstrakt z liścia brzozy

  26,80 mg

Ekstrakt z ziela rdestu

  320 mg

Zalecane dzienne spożycie ZALECANE SPOŻYCIE: 1kapsułka 2 razy dziennie przed posiłkiem popijając obficie, najlepiej wodą
(przynajmniej ½ szklanki).

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 kapsułek dziennie.

Dodatkowe informacje Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Warunki przechowywania Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25 ℃, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
Dostępne wielkości opakowań 30 kapsułek

Składniki
Compositum

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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