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OLIMP HERBITRAWIN SHOT 25ML
 

Cena: 5,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP HERBITRAWIN SHOT - 1 AMPUŁKA 25 ML

ULGA DLA ŻOŁĄDKA ULGA DLA CIEBIE

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych w celu wsparcia procesów trawiennych.

Herbitrawin™ Shot to suplement diety w płynie w ampułkach. Unikatowa forma shot, kompaktowa, wygodna do użycia w każdej sytuacji.
Wysoka koncentracja składników aktywnych.

Zawiera substancje słodzące.

Herbitrawin™ Shot to preparat zawierający kompleks ekstraktów ziołowych, wspomagających trawienie. Ekstrakt z koszyczka rumianku
wspomaga w trudnościach z trawieniem i gazach. Ekstrakt z liścia mięty oraz ekstrakt z liścia karczocha wspomagają proces trawienia.

Informacja żywieniowa 1 ampułka (25 ml):

Ekstrakt rumianku (Matricaria chamomilla L.) - 500 mg

Ekstrakt karczocha (Cynara scolymus L.) - 400 mg

W tym cynaryna - 20 mg

Ekstrakt mięty (Mentha piperita L.) - 200 mg

Ekstrakt mniszka (Taraxacum officinale) - 100 mg
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Dawkowanie:

Zawartość 1 ampułki (25 ml) spożyć raz dziennie po posiłku.

Przed użyciem wstrząsnąć. Najlepiej smakuje schłodzony.

Składniki:

Woda, ekstrakt z koszyczka rumianku (Matricaria chamomilla L.), ekstrakt z liścia karczocha (Cynara scolymus L.), ekstrakt z liścia mięty
(Mentha piperita L.), ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale), regulatory kwasowości – kwas cytrynowy,
cytryniany sodu; aromaty, substancja konserwująca – kwas sorbowy; substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; barwnik –
karoteny.

Uwagi:

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

W przypadku występowania chorób, w szczególności obstrukcji przewodów żółciowych, zapalenia dróg żółciowych, kamicy
żółciowej, zapalenia wątroby lub stosowania leków spożywanie produktu skonsultować uprzednio z lekarzem.

Preparat może zmniejszać skuteczność leków przeciwzakrzepowych.

Mogący pojawić się osad jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica.
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