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PERSPIBLOCK NADMIERNA POTLIWOŚĆ HAMUJE 60
TABLETEK
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

PERSPIBLOCK

60 TABLETEK
PRZYCZYNIA SIĘ DO HAMOWANIA NADMIERNEGO POCENIA

hamuje nadmierne wydzielanie potu

zmniejsza potliwość na powierzchni całej skóry

jest naturalny nie wywołuje skutków ubocznych

w formie wygodnych do stosowania kapsułek

Kapsułki Perspi-Block suplement diety to naturalny i bezpieczny sposób walki z problemem nadmiernej potliwości, w których specjalnie
dobrane składniki hamująnadmierne wydzielanie potu. Szałwia lekarska korzystnie wpływa na proces regulacji potu – wykazuje
działanie przeciwpotne. Skrzyp polny i pokrzywa przyczyniają się do nieznacznego zwiększenia objętości wydalanego moczu, co
zmniejsza ilość płynów wydalanych przez skórę. Melisa działa łagodząco w stanach napięcia nerwowego i związanej z tym nadmiernej
potliwości.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/perspiblock-nadmierna-potliwosc-hamuje-60-tabletek.html
https://www.drogeriakrokus.pl/perspiblock-nadmierna-potliwosc-hamuje-60-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

Dawkowanie:

3 razy dziennie 1 kapsułkę, w trakcie lub po posiłku.

Skład:

(1 kapsułka): szałwia lekarska 450 mg, melisa 175 mg, skrzyp polny 150 mg, pokrzywa 400 mg.

Szałwia lekarska korzystnie wpływa na proces regulacji wydzielania potu-wykazuje działanie przeciwpotne.

Skrzyp polny - dzięki obecności flawonidów przyczynia się do nieznacznego zwiększenia objętości wydalanego moczu co przyczynia się
do zmniejszenia ilości wydalanych przez skórę płynów. Zawarta w skrzypie krzemionka rozpuszczalna w wodzie ma wpływ na
różnorodne procesy metaboliczne organizmu. Związki krzemu utrzymują prawidłową elastyczność i odporność naskórka oraz reguluję
przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych.

Pokrzywa – dzięki nieznacznemu zwiększeniu ilości wydalanego moczu, zwiększa eliminację szkodliwych produktów przemiany materii i
przyczynia się do zmniejszenia ilości płynów wydalanych przez skórę. Ponadto zawiera bogaty zestaw witamin (m.in. C, K, B2 i kwas
pantotenowy) oraz dużą zawartość soli mineralnych, a wśród nich różnych pierwiastków śladowych.

Melisa – działa łagodząco w stanach napięcia nerwowego i niepokoju oraz związanej z tym nadmiernej potliwości.

Producent:

Alofarm Farmacja Polska Sp.z.o.o.,

ul. Partyzancka 133/151,

95-200 Pabianice.
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