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ŻEŃ-SZEŃ FORTE x 60tabl. NATURELL
 

Cena: 17,82 zł

Opis słownikowy

MARKA NATURELL

OPAKOWANIE 60 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT USP ZDROWIE SP. Z O.O

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

Opis produktu
 

Opis produktu
Suplement diety Naturell Żeń–szeń forte zawiera standaryzowany wyciąg z korzenia białego żeń-szenia koreańskiego- Panax ginseng
C.A. Meyer, wyciąg z lukrecji oraz witaminy z grupy B. Wyciąg z korzenia białego żeń-szenia koreańskiego standaryzowany na zawartość
4% ginsenozydów.

Działanie
Żeń-szeń pomaga w utrzymaniu energii i witalności, w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, w utrzymaniu
sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie, w utrzymaniu sprawności seksualnej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

Sposób użycia
Dorośli 1-2 tabletki dzienne.
Nie stosować dłużej niż 2-3 miesiące.
Stosowanie preparatu można powtórzyć po przerwie (2-4 tygodnie).
Nie zaleca się stosowania preparatu przed snem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt nie może być stosowany przez dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia,
kobiety w ciąży i matki karmiące. Osoby z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą chorobami nerek, wątroby, hipokaliemią i chorobami
układu krążenia powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem. Preparat może nasilać działanie leków przeciwdepresyjnych
(inhibitory monoaminooksydazy), hipotensyjnych, przeciwcukrzycowych, hormonów sterydowych, diuretyków pętlowych i glikozydów
nasercowych. Nie stosować dłużej niż 2-3 miesiące. Stosowanie preparatu można powtórzyć po przerwie (2-4 tygodnie). Nie zaleca się
stosowania preparatu przed snem.

Składniki
Wyciąg z korzenia żeń-szenia koreańskiego Panax ginseng C.A. Meyer; substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan
diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; wyciąg z korzenia lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra; niacyna (amid kwasu
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nikotynowego); substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza; kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia); substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); barwnik: karmel amoniakalny; substancja glazurująca:
glikol polietylenowy.
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