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Aliness Diosmina Mikronizowana PLUS 500 mg x 100 tabl
vege
 

Cena: 51,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Mikronizowana frakcja flawonowa (diosmina mikronizowana 90%, hesperydyna 10%), witamina C: kwas L-askorbinowy, rutyna (sophora
japonica), substancja wypełniająca: błonnik akacjowy, celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:

Mikronizowana frakcja flawonowa 560 mg*
W tym:

90% diosmina mikronizowana 500 mg*
10% hesperydyna 56 mg*
Witamina C 50 mg (62,5%RWS)
Rutyna 20 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 100 tabl (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Witamina C:
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów, naczyń , skóry,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/aliness-diosmina-mikronizowana-plus-500-mg-x-100-tabl-vege.html
http://www.aptekaotc.pl/aliness-diosmina-mikronizowana-plus-500-mg-x-100-tabl-vege.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

dziąseł, chrząstek, kości
przyczynia się do utrzymania prawidłowej funkcji układu odpornościowego w trakcie i po dużym wysiłku fizycznym
przyczynia się do ochrony składników komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
zwiększa wchłanianie żelaza niehemowego
przyczynia się do prawidłowego pozyskiwania energii w procesach metabolicznych
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
przyczynia się do prawidłowego przebiegu czynności psychicznych (psychologicznych)
pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

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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