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Apleplus forte z zieloną herbatą x 30 kaps
 

Cena: 17,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt octu jabłkowego, sproszkowane liście zielonej herbaty, Witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina E (D-alfa-tokoferol),
substancje pomocnicze: składniki kapsułki (żelatyna), substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu.

2 kapsułki zawierają:

300 mg Ekstraktu octu jabłkowego*
200 mg sproszkowanych liści zielonej herbaty*
60 mg Witaminy C (kwas L-askorbinowy) (75% RWS)
12 mg witaminy E (D-alfa-tokoferol) (100% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Ocet jabłkowy przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego oraz wspiera prawidłowy metabolizm
Pektyny przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu
Zielona herbata oraz witamina C i E to naturalne antyoksydanty pełniące rolę w ochronie organizmu przed wolnymi rodnikami

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie jest wskazany dla dzieci.

Stosowanie
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Przyjmować 1-2 kapsułki dziennie. Kapsułkę należy przełknąć i popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
PPUH GORVITA
ul. Szczawa 106,
34-607 Szczawa

Ważne informacje
Preparat nie zawiera cukru, może być stosowany przez diabetyków. Spożywanie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
przeczyszczający.

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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