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Bio-Quinon Active Q10 GOLD x 90 kaps
 

Cena: 192,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, koenzym Q10 – ubichinon, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol,
witamina C – kwas L-askorbinowy, woda oczyszczona, substancja zagęszczająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Koenzym Q10 (ubiquinon) - 100 mg*
Witamina C - 25 mg (31% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
90 kapsułek: 63,9 g

Charakterystyka
Bio-Quinon Active Q10 zawiera koenzym Q10 rozpuszczony w oleju roślinnym zamknięty w lekkich żelatynowych kapsułkach oraz
witaminę C, która przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a także do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie, o ile nie zalecono inaczej. Połykać w całości najlepiej w trakcie lub po posiłku.

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

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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