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PERSPIBLOCK FORTE 30, TABLETEK
 

Cena: 16,69 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

PERSPIBLOCK FORTE 30, TABLETEK

**Opis produktu:**

Perspiblock Forte jest produktem o wzmożonym działaniu, którego zadaniem jest naturalna ochrona przed nadmiernym wydzielaniem
potu przez organizm

**Składniki:**

Celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z ziela melisy, ekstrakt z ziela skrzypu,
hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja wypełniająca),
dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu
(barwnik), hydroksypropyleceluloza (substancja glazurująca), talk (substancja glazurująca), olej roślinny, żółcień chinolinowa (barwnik),
czerwień koszenilowa A (barwnik), żółcień pomarańczowa FCF (barwnik), wosk pszczeli i wosk Carnauba (substancje glazurujące).

**Działanie:**

W składzie zawarte zostały naturalne wyciągi ziołowe, które w sposób nieinwazyjny dla zdrowia człowieka, wspomagają prawidłową
gospodarkę potną i dodatkowo wspierają zdrowie organizmu. Szałwia lekarska, jest surowcem o działaniu antypotnym i chroniącym
komórki ciała i taknki przed działaniem wolnych rodników. Skrzyp polny oprócz znamiennego wpływu na pracę nerek, przyczynia się
także do poprawy zdrowia skóry, włosów i paznokci, a melisa działa relaksująco i antystresowo co ma także wpływ na obniżenie
nadmiernego wydzielania potu

**Zalecane spożycie:**

Preparat wskazany dla osób dorosłych. Należy stosować 3 razy dziennie zażywając 1 tabletkę. Preparat zaleca się zażywać podczas/lub
po posiłku obficie popijajac wodą.
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**Wielkość opakowania:**

30 TABL.

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

**Producent:**

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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