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FortiLiver forte x 30 kaps
 

Cena: 13,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent RANBAXY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Lecytyna sojowa (źródło fosfolipidów), żelatyna, stabilizator – sorbitol.

Zawartość w zalecanej porcji dziennej - 2 kapsułki:

Lecytyna - 1500 mg*, w tym fosfolipidy - 180 mg*:
fosfatydylocholina - 150 mg*
fosfatydyloinozytol - 135 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Produkt Fortiliver Forte zawiera lecytynę pochodzenia roślinnego (z soi), która jest źródłem fosfatydylocholiny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Przed zastosowaniem w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować
się z lekarzem. Fosfolipidy są pozyskiwane z soi, dlatego nie są one zalecane osobom z alergią na soję i jej przetwory.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 kapsułka 2 razy dziennie. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 15°С do 25°С w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w
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sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Ranbaxy Poland Sp. z o.o
Jakuba Kubickiego 11
02-954 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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