Thromboflow® Dr. Wolz
kapsulės
Maisto papildas
Padeda palaikyti normalią tro o itų fu k iją ir sveiką kraujotaką
Kodėl u o sukurtas Thromboflow® Dr. Wolz?
Nor ali tro o itų fu k ija ra s ar i s eikai širdies-kraujag slių siste os eiklai.
Thromboflow® Dr. Wolz padeda palaikyti s eiką kraujo plokštelių agrega iją, o tuo
pačiu - ir s eiką kraujotaką**. Sudėti ės edžiagos atūraliai suti ka os ga toje,
todėl le g ai orga iz o įsisa i a os.
Thromboflow® Dr. Wolz yra specializuotas ir standartizuotas ekstraktas iš po idorų,
padeda tis užtikri ti tro o itų š el u ą ir elasti gu ą. Šis iologiškai akt us
i gredie tas, išgau a as pate tuotu š el ios ir tausoja čios ekstrak ijos ūdu,
pasiž i kito is sa ė is ei ie likope as raudo oji po idorui spal ą suteikia ti
edžiaga ir ra pač gerai toleruoja as.
Kiekvienoje Thromboflow® Dr. Wolz kapsulėje ra 7 g fito he i ės edžiagos
res eratrolio. Toks res eratrolio kiekis susidaro aždaug , kg raudo ųjų
uogių.
Thromboflow® Dr. Wolz rekomenduojamas:
 ž o ė s, esirūpi a tie s s eika kraujotaka,
 ž o ė s, esirūpi a tie s sa o kraujag slių ūkle,
 ž o ė s irš
etų a žiaus,
 rūka tie s,
 lėktu ų keleiviams.
Thro oflo ® Dr. Wolz eturi eigia os įtakos ūti a kraujo krešėji ui susižeidus.
Sudedamosios dalys
kapsulių turinys: džio i tas po idorų ekstraktas 52%, džio i tas
uogių odelių ekstraktas, kurio sudėt je ra res eratrolio 48%,
kapsulių apvalkalas: H dro prop l eth l eliuliozė.
Sudeda ųjų dalių kiekiai
1 kapsulėje (reko e duoja oje paros dozėje)
Po idorų ekstraktas*
150 mg
Resveratrolis
7 mg
* - po idorų ekstraktas Fruitflow® sta dartizuotas po idorų ekstraktas, WSTC II = a de je tirpus po idorų ko e tratas ,
kurio poveikis yra patvirtintas akredituotos oksli ės ekspertų kolegijos ir pagrįstas oksli ė is studijo is.
** - EFSA (Europos maisto saugos tarnyba) ir Europos Komisija yra patvirtinusios sveikatingumo teigi į "Vandenyje tirpus
po idorų ko e tratas WSTC I ir II padeda palaikyti or alią tro o itų agrega iją, kuri padeda palaikyti sveiką kraujotaką".
Europos ko isija pateikia papildo ą Informacija vartotojui: "Teigiamas poveikis gaunamas kasdien suvartojant 3 g I vandenyje
tirpaus po idorų ko e trato ar a 5
g II va de yje tirpaus po idorų ko e trato, atskiesto e daugiau kaip 5
l vaisių
sulčių, aro atizuotų gėri ų ar jogurto gėri ų jeigu jie ėra pasterizuoti la ai aukštoje te peratūroje".
Be glitimo, želati os, fruktozės ir dažiklių.
Thromboflow® Dr. Wolz vartojimas
Reko e duoja a paros dozė - tik kapsulė, užgeria t stikli e a de s ar kitu sk sčiu. Lėktu ų kelei ia s reko e duoja a
su artoti kapsulę likus ala dai iki skr džio pradžios. Teigiamam rezultatui pasiekti rekomenduojama vartoti kasdien.
Negali ūti irš ta urod ta reko e duoja a paros dozė.
Maisto papildas eturėtų ūti artoja as kaip aisto pakaitalas.
S ar u į airi ir su ala suota it a ei s eikas g e i o ūdas.
Thromboflow® Dr. Wolz laikymas
Laikyti 4– °C te peratūroje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Pasi aigus ti ka u o artoti laikui, urod ta a t pakuotės, aisto papildo artoti egali a.
Grynasis kiekis: g
kapsulių
Partija: žr. a t pakuotės
Geriausias iki ... (pabaigos): žr. a t pakuotės

Gamintojas:

Dr. Wolz Zell GmbH
Marienthaler Str. 3, D-65366 Geisenheim, Vokietija
Tel.: +49(0)6722 56100
info@wolz.de
www.wolz.de

Platintojas:

UAB "Farmarkesa"
Gera ai ių g. , LT-02184 Vilnius
Tel.: +370 5 2613142
DoctorWolz@farmarkesa.lt
www.DrWolz.lt

