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Verdin Complexx x 30 tabl.
 

Cena: 14,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład: 
4 tabletki zawierają: celuloza mikrokrystaliczna (sub. wiążąca), wyciąg z liści rozmarynu 500 mg (10 mg kwasu rozmarynowego), w tym
maltodekstryna 65%, wyciąg z liści karczocha 400 mg (20 mg cynaryny), w tym: dwutlenek krzemu (nosnik) 12,5%, maltodekstryna 1%,
fosforan triwapniowy (subst. wypełniająca), wyciąg z kłączy ostryża 80 mg (8 mg kurkuminy), w tym: guma arabska (nośnik) 63%, mono-
i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym (subst. wypełniająca) 6%, monoglicerydy kwasów tłuszczowych
(subst. wypełniająca) 5%, dwutlenek krzemu (nośnik) 1%, hydroksypropylometyloceluloza (subst. do stosowania na powierzchnię),
mentol, poliwinylopirolidon (subst. stabilizująca), stearynian magnezu (subst. przeciwzbrylająca), celuloza mikrokrystaliczna (substancja
do stosowania na powierzchnię), olejek mięty pieprzowej granulowany 24%- 6,56 mg, kwas stearynowy (subst. do stosowania na
powierzchnię), dwutlenek krzemu (nosnik), kompleksy miedziowe chlorofilin (barwnik).

Wskazania i działanie:
Verdin Complexx suplement diety to kompleksowa pomoc dla układu trawiennego. To specjalistyczna kompozycja o podwójnym
działaniu skoncentrowanych wyciągów z karczocha oraz rozmarynu.
Działanie składników zawartych w karczochu: sprzyjają naturalnej produkcji soków trawiennych; wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie przewodu pokarmowego; wspomagają prawidłowe trawienie; sprzyjają utrzymaniu wątroby w zdrowiu.
Działanie składników zawartych w rozmarynie: wspomagają naturalne funkcjonowanie jelit; sprzyjają utrzymaniu prawidłowej pracy
wątroby i układu żółciowego; wspierają prawidłowe działanie układu pokarmowego; wspomagają naturalne procesy trawienne.

Przeciwwskazania: 
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie:
2 razy dziennie po 1-2 tabletki przed lub po jedzeniu. W razie potrzeby można przyjąć jednorazowo 4 tabletki, tj. maksymalną porcję do
spożycia w ciągu dnia.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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