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

Avet herbs Bratek skin x 50 tabl powlekanych
Cena: 8,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

30 tabl

Postać

Tabletki

Producent

AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Ekstrakt z ziela fiołka trójbarwnego (Viola tricolor L.), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja glazurująca
(hydroksypropylometyloceluloza), maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, octan retinylu
(Witamina A), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, emulgator: kwasy tłuszczowe.
1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z ziela fiołka trójbarwnego: 200 mg*
Witamina : 400 μg (50% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Preparat przeznaczony dla osób, które dbają o utrzymanie prawidłowego stanu skóry, również w okresie dojrzewania.
Wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, dzięki zawartości flawonoidów wspomaga procesy przemiany materii, co pomaga
eliminować szkodliwe substancje z organizmu i wpływa korzystnie na stan skóry.
Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 tabletka dziennie podczas posiłku. Tabletkę należy popić wodą.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
Ul. Fleminga 33B
03-176 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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