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Hepason complex x 30 kaps
 

Cena: 8,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
suchy ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus) (zawierający 15 mg polifenolokwasów, w tym kwasu chlorogenowego),
niacyna (jako amid kwasu nikotynowego) , ryboflawina , witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (jako monoazotan
tiaminy), kwas foliowy (jako kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (jako cyjanokobalamina).
Substancje dodatkowe: substancja przeciwzbrylająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; talk, barwniki kapsułki: dwutlenek
tytanu, indygotyna, tlenki żelaza.
Substancje pomocnicze: otoczka kapsułki - żelatyna

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z karczocha zwyczajnego - 300 mg*
Niacyna (witamina B3) - 18 mg (112,5 %RWS)
Witamina B6 - 2 mg (143 %RWS)
Ryboflawina(witamina B2) - 1,6 mg (114 %RWS)
Tiamina(Witamina B1) - 0,5 mg (45,5 %RWS)
Kwas foliowy - 200 μg (100 %RWS)
Witamina B12 - 1 μg (40% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek (brak zawartości netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Hepason Complex uzupełnia codzienną dietę w cenny dla zdrowia ekstrakt z karczocha.
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Hepason Complex:

polecany jest przy zaburzeniach metabolizmu składników odżywczych (białko, węglowodany, tłuszcze)

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Stosowanie
Stosować 2 razy dziennie po 1 kapsułce po jedzeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
ASA Sp. z o.o.,
ul. Oświęcimska 11,
48-100 GŁUBCZYCE

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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