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Cellu off x 30 kaps
 

Cena: 54,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, otoczkowany olej z ogórecznika lekarskiego, zawierający nie mniej niż 9% kwasu gamalinolenowego,
żelatyna, suchy ekstrakt z liści pokrzywy, kompleks zawierający nie mniej niż 70% przyswajalnej krzemionki pozyskany z pędów
bambusa, suchy ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego, standaryzowany na 0,1% zawartości jodu, amid kwasu nikotynowego, D-
pantotenian wapnia, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, nośnik: krzemian glikonowo-potasowy, barwnik: dwutlenek
tytanu ryboflawina, monoazotan tiaminy, barwnik: błękit brylantowy FCF, D-biotyna.

Zawartość w 1 tabletce

Ekstrakr z gorzkiej pomarańczy 122 mg*
Otoczkowany olej z ogórecznika zawierający nie mniej niż 9% kwasu gamalinolenowegoo 100 mg*
Ekstrakt z liści pokrzywy 80 mg*
Ekatrakt zawierający nie mniej niż 70% przyswajalnej krzemionki pozyskany z pędów bambusa 50 mg*
Ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego standaryzowany na 0,1% zawartości jodu- 30 mg(eqv. 30 µg jodu) (20% RWS)
Witamina B1 0,48 mg (44% RWS)
Witamina B2 0,66 mg (47% RWS)
Kwas pantotenowy 2,64 mg (44% RWS)
Niacyna 7,04 mg (44% RWS)
Biotyna 20 µg (40% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto: 30 x 500 mg)
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Charakterystyka
CelluOFF suplement diety jest przeznaczony dla kobiet aktywnie walczących z cellulitem, wspomagająco w programach
wyszczuplających.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
AVET PHARMA S.K.A
ul. Fleminga 33b
03-176 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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