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Vidigla x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 52,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent VIDI PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii); kwas alfa-liponowy; witamina C (kwas L-askorbinowy); ekstrakt z liści miłorzębu
dwuklapowego (Ginkgo biloba L.); witamina E (octan DL-alfa tokoferylu); rutyna; koenzym Q10.
Substancje dodatkowe:
celuloza mikrokrystaliczna; stearynian magnezu; dwutlenek krzemu. Składniki otoczki: hudroksypropylometyloceluloza, substancje
glazurujące - xylitol ; substancja przeciwzbrylająca - talk; emulgator - lecytyna sojowa ; barwniki - tlenek żelaza. żółcień pomarańczowa
FCF, czerwień allura AC, dwutlenek tytanu

1 tabletka zawiera:

ekstrakt z pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii) - 200 mg *
forskolina - 10 mg *

kwas alfa-liponowy - 100 mg *
witamina C (kwas L-askorbinowy) - 60 mg (75% RWS)
ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.) 40 mg *

gonkgoflawonoglikozydy - 7,2 mg )
laktony terpenowe 1,6 mg *

witamina E (octan DL-alfa tokoferylu) - 9 mg (75% RWS)
rutyna - 19,5 mg *
koenzym Q10 - 10 mg *

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek powlekanych po 720 mg.
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Charakterystyka
Vidigla, to suplement diety zawierający specjalnie dobrany zestaw składników aktywnych, witamin, mikroelementów oraz
antyoksydantów. Składniki mogą pomagać w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu, również struktur narządu wzroku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
VIDI Pharma Spółka z o.o.
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117
00-514 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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