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Pyramidon tru hero x 30 kaps
 

Cena: 29,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z nasion lnu, substancje utrzymujące wilgoć - gliceryna, żelatyna, utwardzony tłuszcz roślinny, modyfikowana skrobia ziemniaczana,
substancja słodząca - mannitol, aromat śmietankowy, substancja słodząca - ksylitol, substancja zagęszczająca - mono i diglicwerydy
kwasów tłuszczowych, aromat bananowy, emulgator - lecytyna sojowa, przeciwutleniacz -witamina E, witamina B6, barwnik - dwutlenek
tytanu, barwnik - żółty tlenek żelaza, substancja słodząca - sukraloza, aromat - etylowanilina, witamina D

1 kapsułka zawiera: 

olej z nasion lnu 327,7 mg , zawierający:
GLA (Omega3) 200 mg
LA (Omega6) 26 mg
OA (Omega9) 26 mg

witamina B6 1,4 mg
witamina D 5mcg

Masa netto
22,5 g.

Charakterystyka
To specjalnie opracowany zestaw kwasów omega i witamin dla dzieci, nastolatków i dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 kapsułka dziennie; dorośli: 2 kapsułki dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
ADAMED Consumer Healthcare S.A.
ul. Pieńków 149
05-152 Czosnów

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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