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Zatoxin, tabletki powlekane, 60 szt.
 

Cena: 35,69 zł

Opis słownikowy

Marka Zatoxin

Postać tabletki

Producent Tactica Pharmaceuticals

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Beta-glukan, Goryczka, Lukrecja, Witamina
B2

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Zatoxin, tabletki powlekane, 60 szt.

Zatoxin - suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych oraz beta-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae.
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Skład Zatoxin, tabletki powlekane, 60 szt.

celuloza mikrokrystaliczna (substancja wype?niaj?ca), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego,

ekstrakt z kwiatu dziewanny, ekstrakt z ziela werbeny, beta glukan z dro?d?y

Saccharomyces cerevisiae, ekstrakt z korzenia goryczki, ekstrakt z li?ci Andrographis

paniculata, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazuruj?ca), ekstrakt z

korzenia lukrecji, stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylaj?ca), dwutlenek

krzemu (substancja przeciwzbrylaj?ca), talk (substancja przeciwzbrylaj?ca), ksylitol
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(substancja glazuruj?ca), lecytyna sojowa (emulgator), chlorofil (barwnik).

Sk?adniki 2 tabletki % RWS*
Ekstrakt z korzenia goryczki 48 mg ---

Ekstrakt z kwiatu dziewanny 80 mg ---

Ekstrakt z kwiatu bzu
czarnego

80 mg ---

Ekstrakt  z korzenia lukrecji 20 mg ---

Ekstrakt z
li?ci Andrographis
paniculata

40 mg ---

Beta glukan z
dro?d?y Saccharomyces
cerevisiae

80 mg ---

Witamina B2 1,4 mg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Zatoxin, tabletki powlekane, 60 szt.

Witamina B2 wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Kwiat dziewanny, ziele werbeny, korzeń lukrecji, liście Andrographis paniculata wspierają fizjologiczne działanie układu oddechowego.
Kwiat dziewanny, ziele werbeny, kwiaty bzu czarnego, beta glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae, korzeń lukrecji, liście
Andrographis paniculata wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Korzeń goryczki wspomagają i ożywiają organizm.

Dawkowanie Zatoxin, tabletki powlekane, 60 szt.

Dzieci powyżej 6 roku życia: 1 tabletka dziennie, podczas posiłku

Dorośli: 1 tabletka 1-2 razy dziennie podczas posiłku.

Informacje dodatkowe Zatoxin, tabletki powlekane, 60 szt.

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

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 przed wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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