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Link do produktu: https://www.quatrexil.pl/meridia-15mg-100-ml-p-34.html

Meridia 15mg 100 ml
Cena

139,00 zł

Cena poprzednia

149,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Meridia 15 mg 100 ml
Meridia powoduje zmniejszenie masy ciała nasilając uczucie sytości oraz zwiększa
wytwarzanie ciepła w procesach przemiany materii.
Zastosowanie :
Meridia jest zalecany pomocniczo w kompleksowym (dieta, psychoterapia, wzmożona
aktywność fizyczna) leczeniu pacjentów z otyłością oraz pacjentów z nadwagą z obecnymi
u nich dodatkowo czynnikami ryzyka takich jak cukrzyca typu II, zaburzeniami lipidowymi
(hipercholesterolemia LDL, hipertriglicerydemia).
Sposób przyjmowania :
Meridia jest stosowany doustnie w dawce i częstotliwością ustaloną przez lekarza.
Zwykle lek przyjmuje się w ilości 5 mg raz na dobę rano z jedzeniem lub bez jedzenia, .
Dawkę można zwiększyć do 15 mg na dobę gdy zmniejszenie masy ciała jest mniejsze niż
2 kg w ciągu 4 tygodni , a tolerancja leku jest dobra. Nie należy stosować u dzieci oraz
osób starszych.
Przeciwskazania :
Twoje problemy z nadwagą wiązą się z innymi chorobami takimi jak niedoczynność
tarczycy czy nadczynność kory nadnerczy. Jesteś na lek uczulony (bądź na któryś ze
składników preparatu). Masz problemy z nerkami lub wątrobą; dokucza Ci prostata
(problemy z oddawaniem moczu). Stwierdzono u Ciebie chorobę wieńcową, zaburzenia
rytmu, nadciśnienie tętnicze. Chorujesz na nadczynność tarczycy. Masz powody
podejrzewać lub jesteś w ciąży.
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Nie stosuj jednocześnie:
Jazdy samochodem. Picia alkoholu.
Niepożądane skutki:
Utrata apetytu, zaparcia, suchość w ustach, nudności. Kołatanie i szybka akcja serca,
wzrost ciśnienia tętniczego. Uderzenia gorąca (rozszerzenie naczyń krwionośnych),
nasilenie kłopotów z hemoroidami. Bóle i zawroty głowy, bezsenność.
Inne możliwe skutki uboczne:
Zaburzenia smaku. Uczucie mrowienia w palcach. Potliwość.
Producent: Abbott
Forma:Syrop
ZALETY:
-> zwiększa termogenezę
-> działa pobudzająco
-> przyśpiesza spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej
-> hamuje uczucie głodu

DAWKOWANIE:
Należy stosować 5 ml dziennie z rana podczas
śniadania, popijając dużą ilością wody.
Witamy teraz do każdego zamówienia z naszej strony www.Quatrexil.pl
PLANY TRENINGOWE I DIETETYCZNE PRZYGOTOWANE SPECJALNIE DLA CIEBIE.
FAN PAGE:
https://web.facebook.com/Quatrexil/
Witam kody rabatowe - 10 % do wykorzystania na naszej
stronie www.quatrexil.pl . Aby otrzymać kod polub nasz Fan
Page i zostaw komentarz Chce Kod !

WYSYŁKA:
Wysyłka każdego dnia do godziny 12, większość zamówionych
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przesyłek dostarczana jest nastepnego dnia od złożenia
zamówienia.
Koszt wysyłki zależy od metody płatności

DYSKRETNA PACZKA - tylko Ty wiesz co jest w środku!

100% pewności i bezpieczeństwa!
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
Z uwagi na przepisy sanitarne,suplementy są przechowywane magazynie w CZE. Z tego powodu wysyłane są
dwie paczki jedna z Dietą oraz Pl. Treningowym i dróga z suplementami.
© UWAGA OPIS AUTORSKI ADIPEXRETARD.PL – kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów produktów
zamieszczonych w sklepie ADIPEXRETARD.PL jest zabronione! Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Cena za jeden opis naszego
autorstwa wynosi 20 000 zł netto.
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