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Active Immune x 30 tabl
 

Cena: 62,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NEW NORDIC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; ekstrakt z chmielu (Humulus
lupulus L.); ekstrakt z bzu czarnego (Sambucus nigra L.); ekstrakt z rozmarynu (Rosmarinus officinalis L.); ekstrakt z kory brzozy (Betula
verrucosa L.); ekstrakt z liści drzewa oliwnego (Olea europea L.); ekstrakt oleju z rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.);
substancje glazurujące: sole magnezowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego, hydroksypropylometyloceluloza; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; ekstrakt z czarnego pieprzu (Piper nigrum L.); witamina D3 (cholekalcyferol)

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z chmielu (Humulus lupulus L.) - 300 mg *
Ekstrakt z bzu czarnego (Sambucus nigra L.) - 280 mg *
Ekstrakt z rozmarynu (Rosmarinus officinalis L - 140 mg *
Ekstrakt z kory brzozy (Betula verrucosa L.) - 80 mg *
Ekstrakt z liści drzewa oliwnego (Olea europea L.) - 80 mg *
Ekstrakt oleju z rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) - 50 mg *
Ekstrakt z czarnego pieprzu (Piper nigrum L.) - 10 mg *
Witamina D3 - 20 µg (400 % RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Active Immune™ to tabletki na bazie bzu czarnego, kory brzozy i chmielu. Bez czarny wspomaga pracę układu odpornościowego i
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wspiera mechanizmy ochronne organizmu. Poza tym zawiera w swoim składzie przeciwutleniacze, które wpływają na ochronę komórek
przed stresem oksydacyjnym. Tabletki te zawierają również witaminę D, która pełni ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Przeciwwskazania
Kobiety w ciąży, kobiety karmiące oraz dzieci poniżej 11 roku życia mogą stosować preparat wyłącznie po konsultacji z odpowiednim
specjalistą.

Stosowanie
Jedna tabletka dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
New Nordic Healthbrands AB, S.dra F.rstadsgatan 3, 211 43 Malm., Szwecja
Dystrybutor w Polsce:
New Nordic Healthbrands, Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00 – 867 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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