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DuphaVit Pregna x 30 kaps
 

Cena: 49,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent MYLAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi, żelatyna, olej sojowy uwodorniony, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja zagęszczająca (wosk pszczeli), żelazo
elementarne, emulgator (lecytyna sojowa), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), substancja zagęszczająca (dwutlenek krzemu),
witamina D, barwnik (tlenki i wodorotlenki żelaza), foliany (L-metylofolian wapnia), jodan potasu,.

1 kapsułka zawiera:

Olej rybi - 338 mg*
w tym DHA - 250 mg*

Żelazo - 14 mg (100% RWS)
Jod - 200 µg (133% RWS)
Foliany - 400 µg (200% RWS), w tym:
Witamina D - 50 µg (1000% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
23,1 g

Charakterystyka
DuphaVit Pregna jest suplementem diety przeznaczonym dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 kapsułka dziennie, po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywac w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze pokojowej, do 25°C,
w oryginalnym opakowaniu.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
Mylan EPD Sp. z o.o.
Ul. Postępu 21 B
02-676 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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