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Apipregna płyn 120 ml
 

Cena: 12,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny

Producent APIPOL-FARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Miód pszczeli wielokwiatowy; woda oczyszczona; koncentrat soku malinowego; koncentrat soku bananowego; suchy wyciąg z owoców
aceroli; aromat; suchy wyciąg z cebuli czosnku; suchy wyciąg z owoców rokitnika; glukonian cynku; substancja
konserwująca–benzoesan sodu; substancja zagęszczająca – guma ksantanowa; przeciwutleniacz – kwas L-askorbinowy; niacyna
(amid kwasu nikotynowego); witamina E (octan DL-alfatokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); witamina B2
(ryboflawina); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); tiamina (monoazotan tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy);
biotyna (D-biotyna); witamina B12 (cyjanokobalamina).

Masa netto
120 ml

Charakterystyka

Apipregna- suplement diety dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
Zawiera kwas foliowy, witaminy, minerały oraz składniki naturalne - polski miód wielokwiatowy, skoncentrowany sok malinowy i
bananowy, wyciągi roślinne z aceroli, rokitnika i czosnku
Zawarte w Apipregnie witaminy B6, B12 oraz cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Produkt nie zawiera syropu glukozowo-fruktozowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
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Producent:
Farmina sp. z o.o.,
ul. Lipska 44,
30-721 Kraków

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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