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Essetil complex x 40 kaps
 

Cena: 14,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent NORD FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
rafinowany olej sojowy, fosfolipidy z nasion soi Glycine max, w tym: cholina, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), ekstrakt z
ziela karczocha Cynara scolymus L., ekstrakt z korzenia rzodkwi Raphanus sativus, substancja zagęszczająca (wosk pszczeli), barwniki
(tlenki i wodorotlenki żelaza), substancja zagęszczająca (dwutlenek krzemu), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina
(witamina B2), monoazotan tiaminy (witamina B1).

1 kapsułka zawiera:

fosfolipidy z nasion soi - 300 mg*
w tym cholina - 7 mg*

ekstrakt z liści karczocha - 50 mg*
ekstrakt z korzeni rzodkwi - 20 mg*
witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)
witamina B2 - 0,7 mg (50% RWS)
witamina B1 - 0,55 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
40 kaspułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składnikami suplementu diety Essetil® COMPLEX są fosfolipidy, w tym cholina, ekstrakt z ziela karczocha, ekstrakt z korzenia rzodkwi.
Obecna w preparacie cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Dodatkowo preparat uzupełnia normalną dietę w
witaminy z grupy B.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 kapsułki, po posiłku

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
Nord Farm Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 7a
90-562 Łódź

Ważne informacje
Suplement diety zawiera substancję słodzącą.

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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