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ForMeds F-Multi Minerals 212,4 g (30 porcji)
 

Cena: 57,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 212,4 g

Postać Proszki

Producent FORMEDS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wapń (cytrynian wapnia), magnez (cytrynian magnezu), potas (cytrynian potasu), cynk (cytrynian cynku), żelazo (fumaran żelaza),
mangan (glukonian manganu), miedź (glukonian miedzi), jod (jodek potasu), selen (L-selenometionina), chrom (pikolinian chromu).

Porcja dzienna 7,08 g zawiera:

Chrom- 40 µg (100% RWS)
Cynk- 10 mg (100% RWS)
Jod- 150 µg (100% RWS)
Magnez- 375 mg (100% RWS)
Mangan- 2 mg (100% RWS)
Miedź- 1 mg (100% RWS)
Molibden- 50 µg (100% RWS)
Potas- 300 mg (15% RWS)
Selen- 55 µg (100% RWS)
Wapń- 800 mg (100% RWS)
Żelazo- 7 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
212, 4 g

Charakterystyka
Suplement diety F-MULTI MINERALS zawiera kompleksową kompozycję 11 składników mineralnych w formie proszku. Suplement diety
F-MULTI MINERALS uzupełnia niedobory składników mineralnych w diecie. produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez
konsultacji lekarskiej.

Stosowanie

Wsypać 1 porcję (3 płaskie miarki) do suchego naczynia.
Dodać 300 ml wody lub innego napoju i wymieszać.

Uwaga - należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku. Przed
spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.

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

Producent
FORMEDS SP. Z O.O.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

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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