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Perspiblock Forte x30 tabletek
 

Cena: 22,13 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

melisa, pokrzywa, skrzyp, szałwia

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Składniki suplementu diety Perspiblock stanowią wygodne rozwiązanie w walce z nadmierną potliwością. Naturalne składniki produktu
zostały dobrane w taki sposób, aby ograniczać ilość wydzielanego potu poprzez oddziaływanie wewnętrzne, a nie jak w przypadku
antyperspirantów – jedynie zewnętrzne. Perspiblock polecany jest dla osób, które chcą poprawić swój codzienny komfort.

Dla tych, dla których problem nadmiernego pocenia jest szczególnie uciążliwy, opracowany został suplement diety Perspiblock forte.
Zawiera on 2x większą ilość składnika przyczyniającego się do hamowania nadmiernego pocenianiż Perspiblock.

Perspiblock oraz Perspiblock forte przyczyniają się do redukcji ilości wydzielanego potu na całej powierzchni skóry. Dlatego tabletki
Perspiblock i Perspiblock forte to komfortowe rozwiązanie także dla osób skarżących się na problem pocących się pleców, dłoni, stóp,
twarzy i innych obszarów ciała, na których używanie preparatów do stosowania miejscowego jest kłopotliwe.

Sposób użycia:

Dorośli – 3 razy dziennie po 1 tabletce. Preparat zaleca się zażywać podczas lub po posiłku, popijając wodą.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Bez konsultacji lekarza nie należy stosować produktu długotrwale.

Właściwości

szałwia lekarska
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przyczynia się do normalizacji i hamowania nadmiernego pocenia. Wspiera obronę organizmu przed czynnikami zewnętrznymi
oraz pomaga w ochronie komórek i tkanek przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

skrzyp polny

wspiera funkcje wydzielnicze nerek.

pokrzywa

sprzyja eliminacji wody z organizmu oraz wspiera układ odpornościowy.

melisa

ułatwia odprężenie i pomaga w ochronie przed stresem oksydacyjnym. Pomaga utrzymać pozytywny nastrój.

Skład

3 tabletki zawierają:

Wyciąg z liści szałwii (co odpowiada 2700 mg liści) - 675 mg*
Wyciąg z ziela skrzypu (co odpowiada 450 mg ziela) - 75 mg
Wyciąg z ziela pokrzywy (co odpowiada 1200 mg ziela) - 200 mg
Wyciąg z ziela melisy (co odpowiada 525 mg ziela) - 75 mg

* zawiera 2 razy więcej wyciągu z liści szałwii, składnika przyczyniającego się do hamowania nadmiernego pocenia, niż suplement diety
Perspibiock

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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