SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Cynk organiczny fresh mint x 50 tabl (Naturkaps)
Cena: 17,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

50 tabl

Postać

Tabletki

Producent

HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Sorbitol, substancje słodzące: ksylitol, glukonian cyku, aromat miętowy, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i dwutlenek
krzemu, substancja słodząca: sacharynian sodu, barwnik: żółcień chinolinowa i błękit patentowy V.
Zawartość w 1 tabletce:
Cynk 7 mg (70% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 50 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Zawarty w tabletkach cynk organiczny pomaga usunąć przykry zapach z ust i przywrócić świeży oddech. Jony cynku wchodzą w reakcję
z odpowiedzialnymi za przykry zapach lotnymi związkami siarki i przyczyniają się do eliminacji ich z organizmu.
Tabletka rozpuszcza się na języku przez około 2 minuty i już po paru minutach pozwala uzyskać świeży oddech utrzymujący się przez
kilka godzin.
Preparat nie zawiera cukrów, a dodane do tabletek substancje słodzące: ksylitol i sorbitol pomagają w zachowaniu mineralizacji zębów.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1-2 tabletki dziennie ssać po posiłku.
Po przyjęciu tabletki należy wstrzymać się od jedzenia i picia przez około 30 minut.
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Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław
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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