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Hashima Forte, 30 kapsułek (blister)
 

Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (blister)

Postać kaps.

Producent HERBAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

HASHIMA FORTE
Suplement diety
Specjalistyczna formuła dla osób wymagających wspomagania prawidłowego funkcjonowania tarczycy i układu immunologicznego
30 kapsułek wegetariańskich

Hashima Forte to innowacyjny preparat, który został opracowany w oparciu o wyniki licznych badań, którego składniki wspomagają:

funkcjonowanie tarczycy (selen, cynk)
funkcjonowanie układu immunologicznego i regulację przebiegu reakcji zapalnej (witamina D3, selen, cynk)
prawidłowy przebieg funkcji psychologicznych, oraz zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina B1)
zachowanie prawidłowego stanu włosów, skóry i paznokci (selen, cynk)
płodność i rozwój funkcji reprodukcyjnych (cynk, selen)

Składniki:

witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), cynk (glukonian cynku), selen (drożdże selenowe standaryzowane na zawartość selenometioniny),
witamina D3 (cholekalcyferol), substancje pomocnicze: maltodekstryna (substancja wypełniająca), hypromeloza (otoczka kapsułki
roślinnej).

Składniki charakteryzujące produkt 1 kapsułka
Witamina B1 20 mg (1118% RWS*)
Cynk 15 mg (150% RWS*)
Selen 200 µg (364% RWS*)
Witamina D3 50 µg / 2000 j.m. (1000% RWS*)
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* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Sposób użycia i zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka 1 raz dziennie po posiłku. Preparat stosować doustnie popijając wodą. Zaleca się stosować preparat przez okres minimum 3
miesięcy. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Preparat odpowiedni
dla wegetarian i wegan.

Ostrzeżenia i ważne informacje:

Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ważne
jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D (poziom witaminy D3 we krwi),
natomiast przy stosowaniu dłuższym niż 6 miesięcy kontrola poziomu selenu w surowicy krwi, oraz konsultacja wyniku badania z
lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość opakowania:

30 kapsułek w blistrach z ulotką informacyjną.
Masa netto: 10 g (30 kapsułek po 335 mg)

Warunki przechowywania:

przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem i wilgocią.
Najlepiej spożyć przed końcem/numer partii: informacja przy kodzie kreskowym, oraz na blistrze.

Adres rejestrowy producenta:

Herbal Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

Biuro handlowe:
Herbal Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 2, 32-005 Niepołomice
tel. 12 356 56 44
Wyprodukowano w Polsce
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