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Acerola Gripovita x 60 tabl do ssania
 

Cena: 21,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent N.P. PHARMA SP Z O. O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca: izomalt, ekstrakt z owoców aceroli (standaryzowany na zawartość 25% witaminy C), sproszkowany sok z buraka
czerwonego, aromat, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja słodząca: glikozydy
stewiolowe.
1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z aceroli 480 mg*

w tym witamina C 120 mg (150%RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 tabletek do ssania
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
ACEROLA GRIPOVITA to w 100% naturalna Witamina C.
Witamina C jest bardzo istotna dla naszego organizmu, ponieważ pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym a także przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Ssać 1-5 tabletek dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o. o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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