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Adres x 30 kaps
 

Cena: 24,76 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
suchy wyciąg z fermentowanego czerwonego ryżu (Monascus purpureus) standaryzowany na 4% zawartości monakoliny K, żelatyna,
suchy wyciąg z korzenia rdestu japońskiego (Polygonum cuspidatum) standaryzowany na 99% zawartości resweratrolu, substancja
przeciwzbrylająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, menachinon-7 (witamina K), substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek tiaminy (witamina B1).
1 kapsułka zawiera: 

Suchy wyciąg z korzenia rdestu japońskiego 50,5 mg* w tym:
resweratrol 99% 50 mg*

Suchy wyciąg z fermentowanego czerwonego ryżu 250 mg* w tym:
monakolina K 4 % 10 mg*

Witamina B1 1 mg (91%RWS)
Witamina K 45 µg (60%RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
13,2 g (30 kapsułek po 0,44 g)

Charakterystyka
Suplement diety przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu i funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dorośli - 1 kapsułka dziennie podczas posiłków.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Valentis AG
CH-6982 Agno-Lugano
Szwajcaria
Importer:
Valentis Polska Spółka z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 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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