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Błonnik z ananasem x 120 tabl do ssania
 

Cena: 21,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Błonnik pszenny NUTRIOSE, błonnik akacjowy, suszony sok ananasowy, substancja wypełniająca: ksylitol, błonnik jabłkowy, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych

Zawartość w 1 tabletce:

błonnik pszenny NUTRIOSE® 250mg*
suszony sok ananasowy 100mg*
błonnik akacjowy Fibregum™ 200mg*
błonnik jabłkowy 40mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
120 tabletek (zawartość netto: 120 x 0,66g)
zawartość netto opakowania: 79,2g

Charakterystyka
Suplement diety Błonnik z ananasem zawiera błonnik pszenny NUTRIOSE, błonnik akacjowy Fibregum, błonnik jabłkowy oraz suszony
sok z ananasa.
Błonnik to niezbędne w diecie włókno pokarmowe pochodzenia roślinnego.
Szczególnie polecany jest osobom prowadzącym siedzący tryb życia, o wolnej przemianie materii z tendencjami do zaparć.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Ssać, gryźć lub połknąć 1 – 2 tabletki 3 razy dziennie, przed posiłkiem lub w przypadku uczucia głodu.
Tabletki należy popić dużą ilością płynu.

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

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

Ważne informacje
Produkt zawiera gluten.

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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