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Bio-karoten z witaminą E x 30 kaps
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Betacarotenum, Tocopheroli acetas

Opis produktu
 

Składniki
olej sojowy, żelatyna, uwodniony olej sojowy, glicerol, beta-karoten, D-alfa tokeferol, dwutlenek krzemu

Zawartość w 1 kapsułce:

wartość energetyczna (2,62kcal/11kJ)
białko 78mg*
węglowodany 39mg*
tłuszcz 234mg*
witamina A (beta-karoten 1,000µg RE- 125% RWS)
witamina E (10mg α-TE – 100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS Referencyjna wartość spożycia

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 30 x 390mg)
zawartość netto opakowania: 12g

Charakterystyka
Beta-karoten jest naturalnym prekursorem witaminy A (retinol), która znajduje się w kolorowych owocach i warzywach, takich jak:
marchew, melon, papryka, itp. W organizmie beta-karoten jest przekształcany w witaminę A, składnik odżywczy, który pomaga utrzymać
prawidłową skórę, wzrok oraz prawidłowe funkcje układu immunologicznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie wysokich dawek beta karotenu nie jest zalecane dla palaczy.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Producent:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6,
6500 Vojens, Dania

Importer i Dystrybutor:
Pharma Nord Sp z o.o.
Ul. Zwoleńska 24C
04-761 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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