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Laboratoria Polfa Łódź Witamina C 1500 MAX x 24 tabl
musujące
 

Cena: 13,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl musujące

Postać Tabletki musujące

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas L-askorbinowy (witamina C); regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; substancja wiążąca: sorbitole; naturalny
aromat cytrynowy; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; substancje słodzące: aspartam, sacharyny; barwnik: rybolfawiny.

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 1500 mg (1875% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
96 g

Charakterystyka
Suplement diety Laboratoria PolfaŁódz WITAMINA C MAX 1500 jest przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w
witaminę C.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka. Tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Produkt do
spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu.
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Przechowywanie
Suplement diety powinien być przechowywany w nienasłonecznionym, suchym miejscu, w temperaturze 0°C - 25°C, w zamkniętym
opakowaniu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Laboratoria Polfa Łódź
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa

Ważne informacje
Laboratoria PolfaŁódz WITAMINA C MAX 1500 zawiera substancje słodzące.

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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