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Verdin Max, 15 kapsułek miękkich
 

Cena: 16,12 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Suplement diety Verdin MAX, wspomaga trawienie i metabolizm tłuszczów wątrobie i zapobiega ich odkładaniu.
Dzięki opatentowanej formule dostarcza ponad 2000 razy więcej aktywnej kurkuminy niż zwykły ekstrakt z kurkumy, ponieważ lepiej się
rozpuszcza i przyswaja.

Składniki:

emulgator: monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80); żelatyna; nośnik: glicerol; ekstrakt z kłączy ostryżu długiego (Curcuma
longa) standaryzowany na min. 80 % kurkuminy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.

Zalecana dzienna porcja:

Składniki: Ekstrakt z kłączy ostryżu długiego (Curcuma longa) standaryzowany na min. 80 % kurkuminy
Zawartość w dziennej porcji (1 kapsułka): 46,67 mg (w tym min. 42 mg kurkuminy)

 Sposób użycia:

1 kapsułka dziennie.
Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i inne informacje:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.
Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem. Nie zaleca się stosowania u osób z niedrożnością lub zapaleniem dróg żółciowych, kamieniami
żółciowymi oraz chorobami wątroby. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

1 Kurkuma zawarta w Verdin MAX pomaga w usprawnieniu trawienia tłuszczów. Pozytywnie wpływa na aktywność enzymów
trawiennych. Zapobiega gromadzeniu się tłuszczów i ułatwia ich usuwanie przez wątrobę.

 2 Kurkuma zawarta w 2 kapsułkach Verdin MAX (84 mg) wchłania się ponad 2000 razy lepiej niż w 1295 mg zwykłej kurkumy. Na
podstawie Lachowicz M, Stańczak A, Kołodziejczyk M. Innowacyjne technologie farmaceutyczne i ich wpływ na dostępność biologiczną
kurkuminy po podaniu doustnym. Terapia 3/20.

 Podmiot odpowiedzialny:

USP Zdrowie Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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