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JOALIS GYNODREN KROPLE 50 ML
 

Cena: 89,90 PLN

Opis słownikowy

Postać KROPLE

Producent JOALIS S.R.O.

Opis produktu
 

Suplement diety.
Preparat stosowany w kierowanej detoksykacji metodą C.I.C według MUDr. Josefa Jonasa

Składniki: 50 ml preparatu zawiera: 20% etanol, ekstrakt z ziela
bylicy draganek – 2,5 mg, ekstrakt z korzenia alpinii lekarskiej –
2,5 mg.

Zawartość ekstraktów ziołowych w dziennej porcji - 1 ml (20 kropli):
ekstrakt z ziela bylicy draganek 0,05 mg
ekstrakt z korzenia alpinii lekarskiej 0,05 mg

Sposób użycia: 2 x dziennie 10 kropli, jeśli nie zalecono inaczej. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i matek
karmiących. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety i nie zastępują leków zaordynowanych przez
lekarza. Nie przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Obecność osadu
wynika z naturalnych właściwości produktu i nie stanowi jego wady. W przypadku reakcji alergicznej na jakikolwiek składnik produktu
należy wstrzymać się od jego stosowania.

Stosowanie: nie należy jeść, pić niczego z wyjątkiem wody i nie palić przez 20 min przed i po użyciu preparatu. Jeśli jednocześnie
przyjmowanych jest więcej niż jeden produkt Joalis zaleca się zastosować pomiędzy aplikacją preparatów co najmniej jednominutowy
odstęp. Nie należy używać metalowej łyżeczki.

Przechowywanie: przechowywać w temperaturze pokojowej od 5 do 25 °C z uwzględnieniem warunków określonych na opakowaniu
zewnętrznym.
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Objętość netto: 50 ml

Kraj pochodzenia: Republika Czeska
Przechowywać w temp. pokojowej, chronić przed światłem i polem elektronicznym.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wyłączny importer i dystrybutor na teren Polski : Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia Danmed, Gdańsk
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