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Aura Herbals Witamina B Complex 30 ml
 

Cena: 19,71 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, amid kwasu nikotynowego (niacyna), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), cyjanokobalamina (witamina B12), ksylitol, kwas
cytrynowy, sorbinian potasu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawiny 5-fosforan sodowy (ryboflawina), chlorowodorek
tiaminy (tiamina), aromat: mięta ogrodowa, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna (biotyna).

15 kropli zawiera:

Tiamina (witamina B1) 1,1 mg (100%RWS)
Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg (100%RWS)
Niacyna (witamina B3) 16 mg 100%(RWS)
Kwas pantotenowy (witamina B5) 6 mg (100%RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100%RWS)
Biotyna (B7) 50 µg (100%RWS)
Kwas foliowy (B9) 200 µg (100%RWS)
Witamina B12 2,5 µg (100%RWS)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
30 ml

Charakterystyka
Suplement diety przeznaczony jest dla osób zdrowych, pragnących uzupełnić swoją dietę w witaminy z grupy B.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Dzieci poniżej 10 roku życia: skonsultować z lekarzem. Dzieci poniżej 1 roku życia: nie podawać.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 15 kropli.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu 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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