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

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

 

 

Cignon Shots płyn x 20 fiolek po 10 ml
 

Cena: 68,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Płyny doustne

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda oczyszczona, fruktoza, siarczan chondroityny, suchy wyciąg z korzenia ostryżu długiego (Curcuma longa), hydrolizowany kolagen,
hialuronian sodu (kwas hialuronowy), substancja konserwująca - sorbinian potasu, glukonian cynku (cynk), glukonian miedzi (II) (miedź),
regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, aromat cytrynowy.

1 fiolka zawiera:

Siarczan chondroityny - 415 mg*
Suchy wyciąg z korzenia ostryżu długiego - 100 mg*
Ekwiwalent sproszkowanego korzenia kurkumy - 1200 mg*
Hydrolizowany kolagen - 80 mg*
Kwas hialuronowy - 25 mg*
Cynk - 1,5 mg (15% RWS)
Miedź - 0,15 mg (15% RWS)

1 fiolka zawiera 2 g fruktozy
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
200 ml (20 fiolek po 10 ml)

Charakterystyka
Siarczan chondroityny, hydrolizowany kolagen, kwas hialuronowy, płynny wyciąg z korzenia ostryżu długiego, cynk i miedź.
Wyjątkowe połączenie składników opracowane, aby wspomagać prawidłowe funkcjonowanie ścięgien:

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
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Cynk pomaga w prawidłowej syntezie białka i bierze udział w procesie podziału komórek.
Cynk i miedź pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Osoby dorosłe i dzieci powyżej 3 roku życia 1 fiolka dziennie, bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w ½ szklanki wody. Wstrząsnąć przed
użyciem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze mniejszej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wytwórca:
Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Switzerland
Dystrybutor: 
Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Poland

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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