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Axolan x 30 kaps
 

Cena: 27,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AXXON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwas alfa-liponowy, olej z ogórecznika lekarskiego zawierający kwas gamma-linolenowy (Borage oil GLA 40 EE micro-encapsulated),
witamina E 50% (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina B5 (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (monoazotan taminy, L-selenometionina, żelatyna, substancje przeciwzbrylające), stearynian magnezu
(E470b) i dwutlenek krzemu (E551), barwnik: dwutlenek tytanu (E171)

Zawartośc w 1 kapsułce

Kwas alfa-liponowy 300 mg*,
Kwas gamma-linolenowy 180 mg*,
witamina E 7,5 mg (63% RWS),
witamina B5 4,5 mg(75% RWS),
witamina B6 1,4 mg (100% RWS),
witamina B2 1,2 mg (86% RWS),
witamina B1 1,05 mg (95% RWS),
selen 25 mcg (45% RWS).

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek miękkich (zawartość netto: 30 x 610mg)

Charakterystyka
AXOLAN to produkt, który wspomaga spalanie cukru prostego oraz wspiera przemiany metaboliczne węglowodanów i tłuszczów.
Zaleca się stosowanie preparatu u osób:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/axolan-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

z zaburzeniami przewodnictwa nerwowego (polineuropatia cukrzycowa),
cukrzyków,
osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1-2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas głównych posiłków popijając dużą ilością płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C ,w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
Axxon Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02-819 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

