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DPP plus x 20 kaps
 

Cena: 24,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca : fosforan wapnia; ekstrakt z kopru włoskiego; bromelaina; ekstrakt z papai; papaina; celulaza; amylaza; lipaza;
laktaza; substancja wypełniająca; sole magnezowe kwasów tłuszczowych; pektynaza; proteaza III; glukoamylaza; składnik otoczki
kapsułki: żelatyna; barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Laktaza 5 mg*
Celulaza 15 mg*
Amylaza 15 mg*
Lipaza 5,75 mg*
Glukoamylaza 2 mg*
Proteaza III 3 mg*
Papaina 30 mg*
Bromelaina 50 mg*
Pektynaza 3,5mg*
Ekstrakt z papai 50 mg*
Ekstrakt z kopru włoskiego 90 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
8 g (Zawartość opakowania: 20 kapsułek)

Charakterystyka
Stosowanie preparatu zaleca się w celu uzupełnienia diety w enzymy wspierające rozkład węglowodanów, tłuszczów i białek
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przyjmowanych w pożywieniu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparatu DPP plus nie powinny spożywać kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
Dorośli: 2 razy dziennie po 1 kapsułce.
Dzieci:od 3 do 8 lat: 1 kapsułka dziennie.
Preparat należy przyjmować w trakcie posiłku. Zawartość kapsułki można wysypać i przyjąć z jedzeniem lub piciem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i bezpośredniego działania słońca.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Solinea Sp.zo.o. Sp.K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn
Polska

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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