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Beparent Woman x 30 kaps
 

Cena: 63,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
L-arginina; kwas L-askorbinowy (witamina C); fumaran żelaza (żelazo); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; substancja wypełniająca: celuloza; D-alfa-tokoferol (witamina E); substancja wiążąca: fosforan dwuwapniowy; kwas
nikotynowy (niacyna); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); ryboflawina (witamina B2); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
chlorowodorek tiaminy (witamina B1); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); D-biotyna (biotyna); jodek potasu (jod);
cyjanokobalamina (witamina B12)

1 kapsułka zawiera:

Kwas L-askorbinowy - 324,605 mg*
Witamina C - 88,02 mg (110 % RWS)

Octan DL-alfa-tokoferylu - 34,9805 mg*
Witamina E - 11,74 mg (98% RWS)

Chlorowodorek tiaminy - 1,66 mg*
 Tiamina (witamina B1) - 1,29 mg (117% RWS)

Ryboflawina (witamina B2) - 1,7435 mg (125% RWS)
D-pantotenian wapnia - 11,834 mg*

w tym kwas pantotenowy: 10,67 mg (178% RWS)
Niacyna (witamina B3) - 15,6625 mg (98% RWS)
Kwas foliowy: 497,921 µg (249% RWS)
Biotyna: 47,1795 µg (94,4% RWS)
Witamina B12: 3,096 µg (124% RWS)
Fumaran żelaza: 16,601 mg

w tym żelazo: 5,074 mg (36,2% RWS)
Jodek potasu: 30,808 µg

w tym jod: 23,32 µg (16% RWS)
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* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
44 g

Charakterystyka
Suplement diety Beparent Woman przeznaczony dla osób dorosłych, głównie kobiet, uzupełnia dietę w aminokwas L-argininę oraz
witaminy z grupy B (tiaminę, ryboflawinę, niacynę, B6,B12, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotynę), witaminy C i E oraz składniki
mineralne tj. żelazo i jod. Kompleks składników istotnych z punktu widzenia procesów odpowiedzialnych za kobiecą płodność w okresie
planowania potomstwa.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące przed zastosowaniem suplementu powinny
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

Producent
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla:
MedFuture sp. z o.o.
Pl.Powstańców Śląskich 16-18
53-314 Wrocław

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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