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Antyperspirant tabletki 30 tabl.
 

Cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PHARMACY LABORATORIES

Opis produktu
 

PHARMACY LABORATORIES ANTYPERSPIRANT - 30 TABLETEK
Antyperspirant to preparat charakteryzujący się złożonym składem. Skutecznie działa przeciwpotnie i antyalergicznie. Wyraźnie redukuje
pracę gruczołów potowych na powierzchni całego ciała.

Działanie:

Antyperspirant to suplement diety charakteryzujący się złożonym, naturalnym składem. Zawarte w nim ziołowe ekstrakty (z szałwii
lekarskiej i pachnotki zwyczajnej) przyczyniają się do zredukowania nadmiernej potliwości skóry na całym ciele. W przeciwieństwie do
dezodorantów, preparat ANTYPERSPIRANT działa od wewnątrz na całą powierzchnię skóry. Wykazuje nie tylko właściwości
antyperspiracyjne, ale również antyalergiczne. Preparat ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego.

Zalecane spożycie: 

2 tabletki dziennie.

Składniki:

suchy ekstrakt z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis), suchy ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej (Urtica doica), substancja
wypełniająca (celuloza mikrostaliczna), suchy ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense), suchy ekstrakt z ziela melisy
(Melissa officinails), suchy ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taxacum officinale), skrobia ziemniaczana, substancja
przeciwzbrylająca (sól magnezowa kwasu tłuszczu - stearynian magnezu), substancja utrzymująca wilgoć (dwutlenek krzemu).

2 tabletki zawierają: suchy ekstrakt z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis) 600mg (12000mg)*, suchy ekstrakt z korzenia pokrzywy
zwyczajnej (Urtica doica) 100mg (2000mg)*, suchy ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) 50mg (500mg)*, suchy
ekstrakt z ziela melisy (Melissa officinails) 25mg (500mg)*, suchy ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taxacum officinale) 25mg
(250mg)*.
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* ilość surowca.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki produktu

Wskazania:

Zaleca się stosowanie preparatu w przypadku nadmiernej potliwości ciała (w obrębie skóry pach, dłoni, stóp, pleców, skóry głowy), także
tej związane z klimakterium albo andropauzą.

Uwagi:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowany i zrównoważony sposób odżywiania
się jest niezbędny dla zachowania zdrowia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent: Pharmacy Laboratories, ul Wisełki 57, Warszawa.
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