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Domowa Apteczka Selen Organiczny x 120 tabl
 

Cena: 15,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 72 tabl

Postać Tabletki

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza, drożdże wzbogacone w selen, substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu. Bez dodatku cukru.

1 tabletka zawiera:
Drożdże wzbogacone w selen - 50 mg*

w tym selen 100 µg (182% RWS)

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 120 tabletek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka

Suplement diety odpowiedni dla osób pragnących zachować zdrowe włosy, paznokcie oraz prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego i tarczycy.
Zawiera drożdże wzbogacone w selen.

Przeciwwskazania
Niewskazane dla: osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią: należy skonsultować się z
lekarzem.

Stosowanie
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1 tabletkę dziennie. Opakowanie wystarcza na 4-miesięczną suplementację dla jednej osoby.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. Po
otwarciu butelki produkt należy przechowywać w lodówce.

Producent
Domowa Apteczka Sp. z o. o. Sp. k.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Cieszyńska 26

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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