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Asparaginian cardioduo x 50 tabl
 

Cena: 14,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent UNIPHAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
chlorek potasu, węglan magnezu, sorbitol, kwas asparaginowy, laktoza, sacharoza, kwas L-askrobinowy, inulina, stearynian magnezu,
skrobia ziemniaczana, talk, poliwinylopirolidon, amid kwasu nikotynowego, standaryzowany wyciąg z owoców głogu, octan D-alfa-
tokoferolu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, glukonian żelaza, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, Cyjanokobaloamina. Do powlekania: hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, azorubina,
wosk carnauba, wosk pszczeli i biały.

Zawartość w 2 tabletkach:

asparaginian 200mg*
magnez 72mg (19,2% RWS)
potas 200mg (15% RWS)
wyciąg z owoców głogu 72mg*
żelazo 6mg (42,9% RWS)
inulina 32mg*
witamina C 53,3mg (66,6% RWS)
witamina E 8mg (66,7% RWS)
witamina B1 0,73mg (66,4% RWS)
witamina B2 0,93mg (66,4% RWS)
witamina B3 10,66mg (66,6% RWS)
witamina B5 4mg (66,7% RWS)
witamina B6 0,93mg (66,4% RWS)
witamina B7 33,33mcg (66,7% RWS)
kwas foliowy 133mcg (66,5% RWS)
witamina B12 1,65mcg (66% RWS)
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* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
50 tabletek (zawartość netto: 50 x 0,8g)
zawartość netto opakowania: 40g

Charakterystyka
Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia diety w potas, magnez, żelazo i witaminy; zestaw składników
odżywczych produktu wzbogacono dodatkowo o asparaginian oraz wyciąg z owoców głogu.

Przeciwwskazania
Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
UNIPHAR Sp. z o.o.
Bażancia 34,
02-892 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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