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VERDIN COMPLEXX, 30 tabletek
 

cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent US PHARMACIA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie poprawa trawienia, wsparcie wątroby

Opis produktu
 

Verdin complexx to suplement diety o wysokiej biodostępności. Jego skład bazuje na standaryzowanych ekstraktach roślinnych. Verdin
complexx wyróżnia nie samo wykorzystanie wyciągów roślinnych, lecz sposób ich przygotowania, gwarantujący stabilną zawartość
substancji czynnych. Potwierdzone działanie naturalnych, standaryzowanych substancji zawartych w preparacie Verdin complexx
stymuluje układ pokarmowy do wspólnej, bardziej wydajnej pracy.

VERDIN COMPLEXX - działanie:

pomaga zwalczać szereg dolegliwości trawiennych, takich jak uczucie pełności oraz ciężkości po posiłku, ucisk w brzuchu, dyskomfort
w nadbrzuszu, skłonności do wzdęć i odbijanie; kurkuma sprzyja prawidłowej pracy wątroby i układu żółciowego, korzystnie wpływa na
trawienie; karczoch pomaga zachować komfort trawienny, sprzyja wydzielaniu soków trawiennych, wspomaga metabolizm tłuszczów,
sprzyja zachowaniu zdrowej wątroby, pomaga utrzymać właściwy poziom cholesterolu; rozmaryn ułatwia i przyspiesza trawienie, ma
korzystny wpływ na przepływ soków trawiennych, w tym żółci, oraz na prawidłowe funkcjonowanie jelit, działa ogólnie wzmacniająco

VERDIN COMPLEXX - skład:

substancja wiążąca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, sproszkowane liście rozmarynu, sproszkowane liście karczocha i wyciąg
z liści karczocha, substancja wypełniająca: fosforan triwapniowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, mentol,
stabilizator: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana , Meriva - wyciąg z kłączy ostroryżu długiego z fosfolipidami sojowymi,
substancja przeciwzbrylająca, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, nośnik: dwutlenek krzemu, olejek mięty pieprzowej, substancja
glazurująca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, kwas stearynowy, barwnik:
kompleksy miedziowe, chlorofil. Zawiera fosfolipidy sojowe pochodzące z soi.
Zalecana dzienna porcja: 4 tabletki
4 tabletki zawierają: sproszkowane liście rozmarynu i wyciąg z liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis L) 500mg (25mg kwasu
rozmarynowego); sproszkowane liście karczocha i wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus L) 400mg (20mg cynaryny), MerivaTM
opatentowany Kompleks Phytosome- kurkuma (Curcum longa L) wyciąg z kłączy ostryża długiego z 40% fosfolipidami sojowymi 36mg
(7,2mg kurkuminoidów), olejek mięty pieprzowej granulowany 24% (Mentha piperita L) 6,56mg.
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VERDIN COMPLEXX - dawkowanie:

preparat przeznaczony dla osób dorosłych, jednorazowo zaleca się przyjmowanie 1 tabletki przed lub po jedzeniu, dawka dobowa 4
tabletki

VERDIN COMPLEXX - przeciwwskazania:

wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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