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Aura Herbals Jodadrop - bioaktywne źródło jodu 250 ml
 

Cena: 35,01 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, jodek potasu, jodek sodu, jodan potasu, jodan sodu.
Zawartość jodu aktywnego biologicznie: 7,5 mg/250 ml (30 mg/l).

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia:

1 porcja (3 ml) zawiera: Jod 90 µg (60% RWS)
1 porcja (5 ml) zawiera: Jod 150 µg (100% RWS)

RWS: Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
250 ml

Charakterystyka

Jod przyczynia się do utrzymywania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Jod wspomaga prawidłową pracę gruczołu tarczycy i prawidłową produkcję hormonów tarczycy
Jod pomaga zachować zdrową skórę i lśniące włosy
Jod pomaga zapobiec nadwadze i otyłości
Jod wspomaga funkcje umysłowe organizmu i pomaga je utrzymać na wysokim poziomie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Osoby dorosłe: stosować 1 porcję dziennie - 3 ml
Kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące: 1 porcja dziennie - 5 ml

Przechowywanie
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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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