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CARBO VP węgiel aktywowany kaps. 20kaps.
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Producent VALEANT SP. Z O.O. SP.J.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Carbo VP węgiel aktywowany, kapsułki, 20 szt.

Opis
Carbo VP węgiel aktywowany - suplement diety uzupełniający dietę w węgiel aktywowany.

Składniki
węgiel aktywowany; żelatyna; barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu, indygotyna.
1 kapsułka zawiera 150 mg węgla aktywowanego

Właściwości składników
Węgiel posiada właściwości adsorbcyjne.

Zalecane dzienne spożycie
1 kapsułka dziennie, popić wodą.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków doustnych, należy je przyjmować 2 godziny przed lub po przyjęciu produktu

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed spożyciem powinny skontaktować się z lekarzem.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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 Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie:
20 kapsułek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
VALEANT
Przemysłowa 2
Rzeszów

 

Galeria
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