SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Aura Herbals Ferradrop żelazo w płynie + kwas foliowy 500
ml
Cena: 18,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

500 ml

Postać

Płyny

Producent

AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Woda, diglicynian żelaza (II), kwas L-askorbinowy (wit. C), cyjanokobalamina (wit. B12), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).
Jedna porcja (15 ml) zawiera:
Żelazo 14 mg (100%RWS)
Witamina C 40 mg (50%RWS)
Kwas foliowy 100 µg (50%RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50%RWS)
Witamina B12 1,25 µg (50%RWS)
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Masa netto
500 ml
Charakterystyka
Właściwości żelaza:
wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
wspomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
Właściwości kwasu foliowego (witaminy B9)
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foliany pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
foliany wspomagają prawidłową produkcję krwi
foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży
foliany biorą udział w procesie podziału komórek
Produkt odpowiedni dla wegan
Najprostszy skład na bazie wody, bez zbędnych dodatków
Preparat wzbogacony o kwas foliowy, witaminę B6, B12 i C.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Do miarki dozującej wlać roztwór do odmierzonej zawartości 15 ml. Odmierzoną porcję zmieszać z wodą lub napojem bezalkoholowym i
wypić.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND
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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