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Hepavet complex x 40 kaps
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
składniki kapsułki - żelatyna, ekstrakt wodny z ziela karczocha (Cynara scolymus) DER 4:1, maltodekstryna, cholina, skrobia
ziemniaczana, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwaśów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca - talk, mleczan
cynku, barwnik kapsułki - dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydkoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), D-biotyna.

Zawartość w 1 kapsułce

Lecytyna rzepakowa 80,00 mg*
Wyciag z liści karczocha 80,00 mg*
Cholina 42,00 mg*
Cynk 5,00 mg (50% RWS)
Ryboflawina (Witamina B2) 0,70 mg (50% RWS)
Witamina B6 0,70 mg (50% RWS)
Tiamina (Witamina B1) 0,55 mg (50% RWS)
Kwas foliowy 100 µg (50% RWS)
Biotyna 25 µg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
40 tabletek (zawartość netto: 40 x 500 mg)

Charakterystyka
HEPAvet complex suplement diety to produkt, który zawiera cholinę, naturalny wyciąg z liści karczocha, lecytynę rzepakową oraz
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kompleks witamin i minerałów.
HEPAvet complex suplement diety został opracowany z myślą o osobach dbających o zdrowie, pragnących uzupełnić swoją codzienną
dietę o witaminy z grupy B, biotynę, cynk i kwas foliowy - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1-2 kapsułki dziennie, po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33b
03-176 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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