SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

ExtraCe immuno x 100 tabl
Cena: 21,85 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

100 tabl

Postać

Tabletki

Producent

MAXMEDICAL

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Kwas askorbinowy (witamina C), octan cynku, ekstrakt z sosny, ekstrakt z lipy, ekstrakt z maliny, ekstrakt z czarnego bzu, substancja
wypełniająca: sorbitol, substancja wypełniająca: glukoza, substancja rozsadzająca: skrobia ziemniaczana, substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu.
2 tabletki zawierają:
witamina C – 480 mg (600% RWS)
cynk – 20 mg (200% RWS)
ekstrakt z sosny – 10 mg *
ekstrakt z lipy – 10 mg *
ekstrakt z maliny – 10 mg *
ekstrakt z czarnego bzu – 10 mg *
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Zawartość 100 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
ExtraCe Immuno suplement diety polecany jest w celu uzupełnienia diety ze względu na główne składniki:
Cynk oraz witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Stosowanie
2 razy dziennie po 1 tabletce w czasie posiłku.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „BIOCHEFA” ul. Kasztanowa 3; 41-205 Sosnowiec
Wyłączny dystrybutor: MAXMEDICAL
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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