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Alanerv x 30 kaps
 

Cena: 47,18 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ALFA WASSERMANN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas alfa-liponowy; olej z ogórecznika lekarskiego zawierający 22% kwasu gamma-linolenowego; żelatyna wieprzowa; substancja
utrzymująca wilgotność: glicerol; triglicerydy kwasów tłuszczowych; substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; witamina E
naturalna; substancja utrzymująca wilgotność: oleinian poliglicerolu; olej sojowy; emulgator: lecytyna sojowa; barwnik: dwutlenek tytanu;
kompleks witamin grupy B: witamina B1, witamina B2, witamina B5, witamina B6, barwnik: czerwony tlenek żelaza; selenin sodu.

1 kapsułka zawiera:
kwas alfa-liponowy 300 mg
kwasy tłuszczowe 180 mg
witamina E 7,5 mg (62,5% RWS)
witamina B5 4,5 mg (75% RWS)
Witamina B6 1,5 mg (107% RWS)
Witamina B2 1,2 mg (85,7% RWS)
witamina B1 1,05 mg (95,5% RWS)
Selen 25 µg (45,4% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek po 920 mg

Charakterystyka
Alanerv suplement diety produkowany na bazie kwasu alfa-liponowego, kwasu gamma-linolenowego, witamin i selenu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 do 2 kapsułek na dzień, w takcie głównych posiłków.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Alfa Wassermann Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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