Simethicon 80
Dr. Candy Pharma Simethicon 80 cps. mol. 50x80mg

doplněk stravy
výživový doplnok

CZ Charakteristika: Simethicon je látka, která snižuje povrchové napětí
plynů v trávícím traktu, a tak umožňuje jejich jednodušší vstřebávání
a vylučování. Působí čistě fyzikálním způsobem. Ve střevech se nevstřebává
a nemá jiné účinky na organismus. Doplněk stravy. Složení: Simethicon
80 mg, želírující látka: želatina, zvlhčující látka: glycerol, nosič: čištěná voda.
Doporučené dávkování a způsob užití: 1 kapsli během jídla nebo po jídle,
zapít vodou. Neužívejte více než 3 kapsle denně. Upozornění: Nepřekračujte
doporučenou denní dávku. Není určeno jako náhrada vyvážené a pestré
stravy a zdravého životního stylu. Přípravek není určen pro děti do 3 let.
Uchovávání: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 10-25 °C. Uchovávejte
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a přímým
slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah balení: Balení
obsahuje 50 měkkých kapslí.
SK Charakteristika: Simethicon je látka, ktorá znižuje povrchové napätie
plynov v tráviacom trakte, a tak umožňuje ich jednoduchšie vstrebanie
a vylúčenie. Pôsobí čisto fyzikálnym spôsobom. V črevách sa nevstrebáva
a nemá iné účinky na organizmus. Výživový doplnok. Zloženie: Simethicon
80 mg, želírujúca látka: želatína, zvlhčovadlo: glycerol, nosič: čistená voda.
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsulu počas jedla alebo po jedle, zapiť vodou.
Neužívajte viac ako 3 kapsuly denne. Upozornenia: Výživové doplnky sa
nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. Ustanovená odporúčaná
denná dávka sa nesmie presiahnuť. Prípravok nie je vhodný pre deti do
3 rokov. Pestrá, vyvážená strava a zdravý životný štýl sú dôležité faktory Vášho
zdravia. Uchovávanie: Skladujte na suchom a tmavom mieste, pri teplote
10-25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou
a priamym slnečným žiarením. Uskladňujte mimo dosahu malých detí. Obsah
balenia: Balenie obsahuje 50 mäkkých kapsúl.
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