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Laktoferyna krople 8 ml (uszkodzone opakowanie
zewnętrzne) - dostępna 1 sztuka
 

Cena: 41,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 8 ml

Postać Krople

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Olej MCT (Medium Chain Triglycerides – trójglicerydy średniołańcuchowe), laktoferyna, przeciwutleniacz – DL-α-tokoferol.

10 kropli zawiera:

100 mg* laktoferyn (bLF).

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Wartość odżywcza w 10 kroplach:
Energia 15 kcal / 3,5 kJ
Tłuszcz 0,4 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g

Węglowodany 0 g

w tym cukry 0 g

Białko 0,1 g
Sól/Sód 0g/0g

Masa netto
8 ml
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Charakterystyka
Do postępowania dietetycznego: we wspomaganiu odporności, wspierająco w infekcjach, w zaburzeniach gospodarki żelaza, w
regeneracji nabłonka jelitowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
10 kropli zawiesiny dziennie.
Sposób użycia:
Produkt gotowy do spożycia. Na dnie fiolki może gromadzić się osad, jest to naturalny proces sedymentacji zawiesiny. Nie ma to
wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktu. Przed każdym użyciem produkt należy wstrząsnąć kilkukrotnie i odmierzyć zalecaną ilość
kropli za pomocą kroplomierza. Produkt można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po zmieszaniu w letnim płynie. Nie należy
mieszać kropli z gorącymi płynami.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ̊ C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci oraz z dala od światła.

Producent
Wyprodukowano w UE
Dystrybutor
Pharmabest Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 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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