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Ducray Anacaps Reactiv x 30 kaps
 

Cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z wiesiołka, żelatyna rybna, L-cystyna, L-metioina, stabilizator: glicerol, siarczan żelaza, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa
tokoferylu, aromaty, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja zagęszczająca: wosk pszczeli żółty, barwniki: tlenki i wodorotlenki
żelaza, dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny, D-biotyna.
Produkt bezglutenowy

1 kapsułka zawiera:

Metionina - 125 mg*
Cystyna - 125 mg*
Żelazo - 14 mg (100% RWS)
Niacyna - 16 mg (100% RWS)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
22,5 g (30 kapsułek po 0,75 g)

Charakterystyka

Ducray Anacaps Reactiv zawiera:
biotynę, która pomaga zachować zdrowe włosy i skórę
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niacynę, która pomaga zachować zdrową skórę
witaminę B6 pomagającą w prawidłowej syntezie cysteiny

Niacyna, witamina B6 oraz żelazo przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia
Anacaps Reactiv zawiera również witaminę E, która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie. Połknąć jedną kapsułkę rano, popijając szklanką wody (200 ml). Produkt rekomendowany do stosowania prze okres
3 miesięcy.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w chłodnym suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Wyprodukowano we Francji
Dystrybutor:
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa

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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