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Verdin Complex, 30 tabletek
 

cena: 15,30 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Verdin complexx pomaga zwalcza? szereg dolegliwo?ci trawiennych, takich jak uczucie
pe?no?ci oraz ci??ko?ci po posi?ku, ucisk w brzuchu, dyskomfort w nadbrzuszu, sk?onno?ci do wzd?? i
odbijanie. Potwierdzone dzia?anie naturalnych, standaryzowanych sk?adników zawartych w preparacie
stymuluje uk?ad pokarmowy do wspólnej, bardziej wydajnej pracy.

Karczoch – sprzyja produkcji soków trawiennych, pomaga zachowa? komfort trawienny, wspomaga
metabolizm t?uszczów, sprzyja zachowaniu w?troby w zdrowiu, pomaga utrzyma? w?a?ciwy poziom
cholesterolu.

 Kurkuma - okre?lana jest mianem „przyprawy ?ycia”, korzystnie wp?ywa na trawienie, w szczególno?ci
t?uszczów, sprzyja prawid?owej pracy w?troby i uk?adu ?ó?ciowego.

 Rozmaryn - u?atwia i przyspiesza trawienie, ma korzystny wp?yw na przep?yw soków trawiennych,
w tym ?ó?ci, oraz na prawid?owe funkcjonowanie jelit, dzia?a pobudzaj?co na uk?ad nerwowy oraz ogólnie
wzmacniaj?co.

 Stosowanie
 Doro?li 4 tabletki dziennie przed lub po jedzeniu. Jednorazowo zaleca si? stosowanie 1 tabletki.

Sk?ad
 4 tabletki Verdin Complexx zawieraj?:
substancja wi???ca: celuloza mikrokrystaliczna, ?el celulozowy; sproszkowane li?cie rozmarynu i wyci?g z li?ci
rozmarynu (Rosmarinus officinalis L.) 500 mg (25 mg kwasu rozmarynowego); sproszkowane li?cie karczocha
i wyci?g z li?ci karczocha (Cynara scolymus L.) 400 mg (20 mg cynaryny); substancja wype?niaj?ca: fosforan
triwapniowy; substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza; mentol; stabilizator: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana; opatentowany kompleks Meriva® - wyci?g z k??czy ostry?u d?ugiego
(Curcuma longa L.) standaryzowany na 40% fosfolipidów sojowych 36 mg (7,2 mg kurkuminoidów); substancja
przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych; no?nik: dwutlenek krzemu; olejek mi?ty
pieprzowej (Mentha piperita L.) 6,56 mg; substancje glazuruj?ce: celuloza mikrokrystaliczna, ?el celulozowy,
mono- i diglicerydy kwasów t?uszczowych, kwas stearynowy; barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin.
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Ostrze?enia i inne informacje
 Nie nale?y przekracza? porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia.
Produkt nie powinien by? spo?ywany przez kobiety w ci??y lub karmi?ce piersi?.
Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Istotne jest prowadzenie
zdrowego trybu ?ycia i stosowanie zró?nicowanej diety dostarczaj?cej organizmowi wystarczaj?c? ilo??
sk?adników od?ywczych.

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