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Beta-karoten 6 mg x 100 kaps
 

Cena: 34,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Betacarotenum

Opis produktu
 

Składniki
olej sojowy, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, beta karoten, emulgator: lecytyna sojowa.

1 kapsułka zawiera:
Beta karoten - 6 mg*
ekwiwalent.3333 I.U. - witaminy A 1000µg (125% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
21,8 g
100 kapsułek po 218 mg

Charakterystyka
Beta karoten występuje w dużym stężeniu w roślinach i owocach, w postaci barwnika o silnym czerwono-pomarańczowym kolorze. Beta
karoten jest istotną prowitaminą, przekształcającą się w organizmie witaminę A, która pomaga zachować zdrową skórę, pomaga w
utrzymaniu prawidłowego widzenia i w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy połknąć w trakcie lub po posiłku i popić szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, z dala od wilgoci, miejsc nasłonecznionych i źródeł ciepła,
przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy

Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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