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Gelacet saszetki z żelatyną i biotyną x 21 sasz
 

Cena: 33,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 21 sasz

Postać Proszki

Producent HERMAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
hydrolizat żelatyny, regulator kwasowości - kwas cytrynowy (E330) , naturalny aromat pomarańczowy, barwnik beta-karoten, biotyna (D-
biotyna), substancja słodząca: aspartam (E951)

1 saszetka zawiera:

biotyna (D-biotyna) - 138 mcg (276% RWS)
hydrolizat żelatyny - 4,98 g*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
113 g (21 saszetek po 5,38g)

Charakterystyka

Gelacet to suplement diety, który jest źródłem biotyny.
Biotyna pomaga zachować:

zdrowe włosy
zdrową skórę

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących
piersią.
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Stosowanie
Należy stosować 1 saszetkę dziennie, rozpuszczając jej zawartość w ok.150 ml niegazowanej wody. Zawartość zamieszać i wypić.
Proszek jest dobrze rozpuszczalny i ma przyjemny smak. Zawartość saszetki najlepiej spożyć bezpośrednio po otwarciu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 st.C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbek, Niemcy
Przedstawiciel:
Almirall Sp. z o.o.
Ul.Pileckiego 63
02-781 Warszawa

Ważne informacje
Zawiera substancję słodzącą - aspartam. Produkt jest źródłem fenyloalaniny.

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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