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Dromin x 100 tabl
 

Cena: 24,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Drożdże (Saccharomyces cerevisiae), sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu ortofosforowego, tlenek
magnezu, siarczan cynku, substancje wypełniające: uwodorniony olej z nasion bawełny poliwinylopirolidon, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca: etanolowy wyciąg z pyłku kwiatowego.

Zawartość składników w maksymalnej porcji dziennej produktu (12 tabletek):
Drożdże: 4,8 g*
Witamina B1: 1 mg (91% RWS)
Fosfor: 366 mg (52% RWS)
Wapń: 324 mg (40% RWS)
Magnez: 124 mg (33% RWS)
Cynk: 6 mg (60% RWS)
RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
55 g (100 tabletek po 550 mg)

Charakterystyka
Preparat polecany jest dla młodzieży w okresie dojrzewania i intensywnego wzrostu oraz dla osób dorosłych w okresie osłabienia
organizmu wynikającego z niezrównoważonej diety i przemęczenia, zwłaszcza w przypadkach objawiających się osłabieniem włosów,
skóry i paznokci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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2-4 tabletek, trzy razy dziennie (6-12 tabletek w ciągu dnia). Preparat najlepiej przyjmować w ciągu jednego do trzech miesięcy,
stosowanie można wznowić po miesięcznej przerwie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
Farmina Sp z o.o.
Ul. Lipska 44
30-721 Kraków

Zakład w Myślenicach:
Ul. Cegielskiego 2
32-400 Myślenica

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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