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Tabletki na robaka ROBAQ - 30 tbl
 

Cena: 10,20 pln

Opis słownikowy

Producent Herbapol Kraków

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci tabletek ROBAQ to produkt stanowiący uzupełnienie diety w ziele tymianku, ziele piołunu, kłącze tataraku i liść
orzecha włoskiego. 

Tatarak wspomaga trawienie, utrzymuje harmonijną równowagę pracy żołądka i jelit.
Tymianek przyczynia się do komfortu trawiennego, działa antybakteryjnie i wspiera układ odpornościowy.
Orzech włoski wspiera prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. 

Składniki:
Substancje wypełniające - sorbitol, celuloza, ziele tymianku – 100 mg/tabl., ziele piołunu – 40 mg/tabl., kłącze tataraku – 25 mg/tabl.,
liść orzecha włoskiego – 5 mg/tabl., substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Zawartość poszczególnych składników roślinnych w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu wynosi odpowiednio:
ziele tymianku – 200 mg, ziele piołunu – 80 mg, kłącze tataraku – 50 mg, liść orzecha włoskiego – 10 mg. 

Sposób użycia:
Dorośli i młodzież od 12 roku życia: zaleca się przyjmowanie 1 tabletki 2 razy dziennie, popijając płynem.
Nie stosować dłużej niż 10 dni.
Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 30 tabletek

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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