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

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

 

 

BetterYou Boost Witamina B12 25 ml
 

Cena: 67,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Aerozole

Producent BETTER YOU

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
oczyszczona woda, ksylitol, naturalny smak morelowy, kwas cytrynowy, witamina B12 (metylokobalamina), naturalny środek
konserwujący: sorbinian potasu, ekstrakt z zielonej herbaty, chlorek chromu.

Dzienna porcja (1 aplikacja) zawiera: 

Witamina B12 (metylokobalamina) 300 ug - (2000%RWS)
Chrom (chlorek) 10 ug - (25%RWS)
Ekstrakt zielonej herbaty 0,5 mg*

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
25 ml

Charakterystyka

Witamina B12 Boost Pure Energy w sprayu o smaku morelowym.
Wygodna w użyciu witamina B12 Boost Pure Energy dzięki podjęzykowej aplikacji jest dostarczana bezpośrednio do krwiobiegu.
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, poprawia pamięć i koncentrację.
Jedna aplikacja (naciśnięcie pompki) zawiera 300mcg witaminy B12, 10mcg chromu oraz ekstrakt z zielonej herbaty.
Formuła Boost B12 Pure Energy firmy BetterYou zapewnia wysoką przyswajalność i wygodę użycia.
Idealna dla osób prowadzących aktywny tryb życia, osób odczuwających zmęczenie, oraz często podróżujących.
Ważna dla wegan i wegetarian.
Nie zawiera żadnych sztucznych barwników i aromatów; alkoholu, glutenu, tłuszczu, soli, drożdży i laktozy.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Raz na dobę jedna aplikacja (naciśnięcie pompki) bezpośrednio do ust (pod język) lub na wewnętrzną stronę policzka. Wstrząsnąć przed
każdym użyciem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
BetterYou Ltd.
Unit 24 Shortwood Court
Shortwood Business Park
Bamsley, S74 9LH, Wielka Brytania

Dystrybutor:
HABIO
ul. Eskulapów 10
04-403 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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