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Apo lady x 60 kaps
 

Cena: 35,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo L.) standaryzowany na 3% zawartość pochodnych fenolowych i 0,1% zawartość adenozyny, DER
(20:1); składnik kapsułki: żelatyna; kwas L-askorbinowy (witamina C); ekstrakt z nasion soi (Glycine max) standaryzowany na 40%
zawartość izoflawonów, DER (50:1); substancja wypełniająca: celuloza; substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu, dwutlenek
krzemu; składniki kapsułki, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenek żelaza żółty, żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa A; cholekalcyferol
(witamina D3); cyjanokobalamina (witamina B12); składnik kapsułki, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF.

1 kapsułka zawiera:

ekstrakt z pestek dyni 260 mg*, w tym:
pochodne fenylowe 7,8 mg
adenozyna 0,26 mg

ekstrakt z nasion soi 37,5 mg*, w tym:
izoflawony 15 mg

witamina B12 2,5 µg (100% RWS)
witamina C 80 mg (100% RWS)
witamina D 5 µg (100% RWS

RWS Referencyjna Wartość spożycia
* - brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
60 kapsułek.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
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Dla kobiet dbających o zdrowie dolnych dróg moczowych i mięśni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat jest niewskazany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią.

Stosowanie
Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie dawki wynoszącej 1-2 kapsułki/24h przez około 6 tygodni.

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

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 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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