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Aura Herbals Cynk organiczny (10 mg) + witamina D3 + selen
x 36 pastylek do ssania
 

Cena: 11,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 36 pastylek

Postać Pastylki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca: izomalt; cynk (glukonian cynku), witamina D (cholekalcyferol), regulator kwasowości: kwas cytrynowy; sok z
czarnej porzeczki, ekstrakt z czarnej marchwi, aromat czarnej porzeczki, substancja słodząca: sukraloza; selen (selenian IV sodu).

1 pastylka zawiera:

Cynk - 10 mg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)
Witamina D - 50 µg (2000 IU) (1000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
90 g

Charakterystyka

Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej.
Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Korzystnie wpływa na wchłanianie wapnia i fosforu. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.
produkt odpowiedni dla wegan
jony cynku uwalniane miejscowo w jamie ustnej
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wzbogacony o witaminę D i selen w postaci selenianu (IV) sodu
pastylki do ssania o smaku porzeczkowym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Ssać powoli 1 pastylkę dziennie po posiłku. Po spożyciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia i picia przez około 30 minut.

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

Producent
Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2
81-754 Sopot

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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