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Ziel. Apt. Czystek fix 2 g x 20 sasz.
 

Cena: 6,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.a 2g

Postać saszet.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać Zioła do zaparzania, w saszetkach
Opis produktu / przeznaczenie CZYSTEK, SUPLEMENT DIETY polecany jest jako środek wzmacniający układ immunologiczny
organizmu.

CZYSTEK, SUPLEMENT DIETY ma działanie antyoksydacyjne, chroni komórki i tkanki organizmu przed działaniem wolnych rodników.
Przyczynia się do wzmocnienia organizmu i układu odpornościowego.

CZYSTEK, SUPLEMENT DIETY jest źródłem naturalnych przeciwutleniaczy, które neutralizują wolne rodniki w organizmie, przez co
chronią komórki i tkanki przed uszkodzeniem. Dzięki temu wspiera mechanizmy obronne organizmu.

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

Składniki SKŁADNIKI: liść czystka (100%)

  Składniki Napar z 2 miarek po 2,0 g 

 (zalecana dzienna porcja) 

  Liść czystka
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4,0 g

Zalecane dzienne spożycie 2 saszetki dziennie.

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

Dodatkowe informacje Preparat zawiera wyłącznie naturalne składniki (100% natury).

Nie stosować u osób uczulonych na liść czystka.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

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

Warunki przechowywania Przechowywać w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.
Dostępne wielkości opakowań 40 g (20 saszetek po 2,0 g)

Składniki
Cistus

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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