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

Domowa Apteczka Multivital Energotonik 1000 ml
Cena: 0,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

1000 ml

Postać

Płyny doustne

Producent

DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
woda, substancja stabilizująca: maltitole, maltodekstryna, koncentrat soku z czarnego bzu, koncentrat soku z Aronii, ekstrakt z melisy
4:1, kwas L-askorbinowy, glukonian żelaza, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, amid kwasu nikotynowego, aromat, substancja
stabilizująca: guma ksantanowa, ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej 20:1, ekstrakt z ginkgo biloba 24/6, substancje konserwujące:
sorbinian potasu, benzoesan sodu, d-pantotenian wapnia, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, ryboflawina, chlorowodorek
pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.
Ilość składników w porcji dziennej 30 ml.
Sok z Czarnego Bzu – 500 mg
Sok z Aronii – 500 mg
Ekstrakt z Melisy 4:1 – 125 mg, – co odpowiada 500 mg ziela melisy
Ekstrakt z Żurawiny Wielkoowocowej 20:1 – 25 mg, – co odpowiada 500 mg owoców żurawiny
Ekstrakt z Ginkgo Biloba 24/6 – 25 mg, w tym 6 mg ginkgoflawonoidów i 1,5 mg lak tonów terpenowych
Żelazo – 7 mg (50% *RWS)
Witamina C – 80 mg (100% *RWS)
Niacyna – 16 mg (100% *RWS)
Kwas pantotenowy – 6 mg (100% *RWS)
Ryboflawina (Wit. B2) – 1,4 mg (100% *RWS)
Witamina B6 – 1,4 mg (100% *RWS)
Tiamina (Wit. B1) – 1,1 mg (100% *RWS)
Kwas foliowy – 200 µg (100% *RWS)
Biotyna – 50 µg (100% *RWS)
Witamina B12 – 2,5 µg (100% *RWS)
*% RWS– Referencyjne Wartości Spożycia
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Masa netto
1000 ml
Charakterystyka
Składniki korzystnie wpływające na: serce, układ nerwowy, odporność, witalność, pamięć i koncentrację.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
30 ml (2 łyżki stołowe) dziennie. Przed spożyciem mocno wstrząsnąć. Ewentualny osad w butelce jest zjawiskiem naturalnym.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem. Produkt po otwarciu
przechowywać w lodówce nie dłużej niż 45 dni.
Producent
Domowa Apteczka Sp. z o. o.
ul. Myśliwska 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Ważne informacje
Produkt zawiera substancję słodzącą (glikozydy stewiolowe, bezpieczne dla diabetyków).
Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.
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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