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D-stress x 40 tabl
 

Cena: 29,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent APOTEX NEDERLAND BV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza; glicerofosforan magnezu (magnez): chlorowodorek L-argininy; substancja wiążąca: fosforan
trójwapniowy; tauryna; substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu; dwutlenek krzemu; amid kwasu nikotynowego (niacyna,
witamina B3 (PP)); D-biotyna (biotyna, witamina B7); D- pantotenian wapnia (kwas pantotenowy, witamina B5); chlorowodorek tiaminy
(tiamina, witamina B1); ryboflawina (witamina B2); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); foliany (kwas pteroilomonoglutaminowy,
kwas foliowy, witamina B9); składniki otoczki: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, barwniki: dwutlenek tytanu,
kompleksy miedzi z chlorofilem.
Składniki 2 tabletki 3 tabletki 4 tabletki 6 tabletek RWS dla 6 tabletek
Glicerofosforan
magnezu, w tym:

554 mg 831 mg 1,11 g 1,66 g *

- magnez 60 mg 90 mg 120 mg 180 mg 48%
Chlorowodorek L-
argininy, w tym:

200 mg 300 mg 400 mg 600 mg *

- L-arginina 166 mg 249 mg 332 mg 498 mg *
  

Tauryna

70 mg 105 140 mg 210 mg *

  

Niacyna (Witamina
B3 (PP))

10 mg 15 mg 20 mg 30 mg 187%

Biotyna (Witamina
B7)

150 mcg 225 mcg 300 mcg 450 mcg 900%

Kwas pantotenowy
(Witamina B5)

2 mg 3 mg 4 mg 6 mg 100%
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Witamina B1

1,4 mg 2,1 mg 2,8 mg 4,2 mg 382%

  

Witamina B2

1 mg 1,5 mg 2 mg 3 mg 214%

Witamina B6 0,67 mg 1 mg 1,33 mg 2 mg 143%
Kwas foliowy 67 mcg 100,5 mcg 134 mcg 201 mcg 100%

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
34,8 g (zawartość opakowania: 40 tabletek)

Charakterystyka
D-Stress suplement diety.

redukcja zmęczenia
odporność na stres
utrzymanie prawidłowej sprawności intelektualnej

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie

Stosowanie zwykłe: w zależności od potrzeb 2, 4 lub 6 tabletek dziennie, podczas trzech głównych posiłków.
Stosowanie w nagłych przypadkach: 3 do 4 tabletek jednorazowo w celu uzyskania szybkiego działania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Apotex nederland B.V.
Archimedeswag 2
2333 CN Leiden
Holandia

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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