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Alfalipon Prodiab x 30 kaps
 

Cena: 27,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOTON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas alfa-liponowy, żelatyna, otoczkowany olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis), standaryzowany na zawartość 6,3 mg
GLA, mleczan cynku, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja
przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina B2 (ryboflawina), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1(chlorowodorek tiaminy), barwnik: dwutlenek tytanu, chlorek chromu (sześciowodny), barwnik:
tlenek żelaza żółty.

Skład zalecanej dziennej porcji: 

Składnik Zawartość w
1 kapsułce

%RWS*

Kwas alfa-liponowy (ALA) 350 mg **

Otoczkowany olej z ogórecznika
lekarskiego, w tym:
Kwas gamma-linolenowy (GLA)

 70 mg
 6,3 mg

**
 **

Niacyna (Witamina B3) 12 mg eqv. niacyny 75

Cynk 7,5 mg 75

Witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg 100

Witamina B6 1,4 mg 100

Witamina B1 (tiamina) 1,1 mg 100
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Chrom 40 µg 100

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia 

Masa netto
17,88 g (30 kapsułek po 596 mg)

Charakterystyka
ALFALIPON prodiab zawiera wysoką dawkę kwasu alfa-liponowego #℣佐⌡⌀䄀䰀䄀⌡⍃倣℣ oraz kwas gamma-linolenowy #℣佐⌡⌀䜀䰀䄀⌡⍃倣℣ obecny w oleju z nasion
ogórecznika lekarskiego. Stanowi także cenne źródło witamin z grupy B i minerałów, szczególnie ważnych dla diabetyków.

Przeciwwskazania
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie
stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie, po posiłku.

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

Producent
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

Ważne informacje
Produkt bez dodatku cukrów. Surowce stosowane w produkcie nie są pochodzenia zbożowego. Produkt bezglutenowy.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ 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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