
Dávkování: 3 kapsle 1x denně. Zapít dostatečným 
množstvím vody. V denní dávce 3 kapsle: Vilcacora (Uncaria 
tomentosa cat´s claw) extrakt z vnitřní kůry a oddenku 
Řemdihák svazčitý (kočičí dráp) 10:1 - 900 mg odpovídá 
9000 mg sušiny.
Dávkovanie: 3 kapsule 1x denne. Zapiť dostatočným 
množstvom vody. V dennej dávke 3 kapsule: Vilcacora 
(Uncaria tomentosa cat´s claw) extrakt z vnútornej kôry a 
oddenok Řemdihák svazčitý (mačací pazúr)10:1 - 900 mg 
zodpovedá 9000 mg sušiny.
Upozornenie:  Nie je určené pre deti do 3 rokov. Tehotné a 
dojčiace ženy musia konzumáciu konzultovať s lekárom. 
Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové  
doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Nevhodné pre osoby alergické (precitlivené) na niektorú 
z látok uvedenú v zložení produktu. 
Upozornění: Není určeno dětem do 3 let. Těhotné 
a kojící ženy užívají po dohodě s lékařem. Nepřekračujte 
doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada 
pestré stravy. Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé) na 
některou z látek ve složení produktu. 

Distributor/Distribútor:
Pharma Activ Czech s.r.o.
Fryštátská 238/47
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www.pharmaactiv.sk
info@pharmaactiv.cz

Výživový doplnok/Doplněk stravy

Obsah netto:
200 kapslí / kapsúl

Vilcacora podporuje přirozenou obranyschopnost, 
imunitní systém a přispívá k normálnímu stavu kloubů.
Vilcacora podporuje prirodzenú obranyschopnosť, 
imunitný systém a prispieva k normálnemu stavu kĺbov.

Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava 
zaisťujú riadne fungovanie organizmu a dobrú kondíciu. / 
Nezapomeňte, že zdravý způsob života a vyvážená strava 
zajišťují řádné fungování organismu a dobrou kondici.

Složení: Vilcacora (Uncaria tomentosa cat´s claw) extrakt 
z vnitřní kůry a oddenku Řemdihák svazčitý (kočičí dráp) 
10:1, plnidlo (maltodextrin), obal kapsle (želatina), 
protispékavá látka (stearan hořečnatý).
Zloženie: Vilcacora (Uncaria tomentosa cat´s claw) 
extrakt z vnútornej kôry a oddenok Řemdihák svazčitý 
(mačací pazúr) 10:1, plnidlo (maltodextrín), obal kapsule 
(želatína), protihrudkujúca látka (stearan horečnatý).

Minimální/a trvanlivost/ť do:
Číslo výrobní/nej šarže:

Skladovanie: Skladujte mimo dosahu detí. Chráňte 
pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
Skladování: Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte 
před vlhkostí a přímým slunečním světlem.


