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Kelp 500 mg x 120 tabl (Medfuture)
 

Cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt (35:1) z alg brązowych (Ascophyllum nodosum;Kelp), substancje wypełniające: fosforan dwuwapniowy i mikrokrystaliczna
celuloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu

1 tabletka zawiera:

Kelp 9 14,3 mg ekstraktu 35:1) - 500 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
1 tabletka zawiera 750 mg x 120 tabletek = 90 g

Charakterystyka
Głównym składnikiem suplementu diety są zimnowodne wodorosty (brązowe algi) rosnące w północnych wodach Oceanu
Atlantyckiego, zwłaszcza wybrzeży Norwegii.
Algi brązowe (kelp) wspomagają regularne wypróżnienia i utrzymują prawidłową funkcję jelit, a także pielęgnują włosy, poprawiają ich
strukturę oraz wzmacniają paznokcie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed stosowaniem powinny zgłosić się do
lekarza.

Stosowanie
Od 1 do 2 tabletek raz dziennie, popijając wodą, sokiem.
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Przechowywanie
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

Producent
Suplement diety wyprodukowany w Unii Europejskiej dla:
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: United Kingdom
Produkt odpowiedni dla wegetarian.

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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