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Lactosan mama x 14 sasz
 

Cena: 30,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 14 sasz

Postać Proszki

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sproszkowany ekstrakt ze słodu jęczmiennego bursztynowy, syrop z agawy w proszku, jęczmienny beta-glukan 70%, wyciąg suchy z
owocu kopru włoskiego, wyciąg suchy z liścia melisy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu

2 saszetki zawierają:

Ekstrakt ze słodu jęczmiennego - 9600 mg*
Beta-glukan - 301 mg*
Wyciąg suchy z owocu kopru włoskiego - 220 mg*
Wyciąg suchy z liścia melisy - 75 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Charakterystyka
Lactosan mama wspomaga proces laktacji (owoc kopru) oraz dobre samopoczucie, odprężenie i spokój matki (liść melisy), co sprzyja
komfortowi karmienia.

Stosowanie
1 saszetka 2 razy dziennie.
Zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml (około połowa szklanki) ciepłej lub zimnej wody, jogurtu, soku lub ulubionego smoothie/ciepłego
mleka.
Napój wypić bezpośrednio po sporządzeniu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/lactosan-mama-x-14-sasz.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
104,16 g (14 saszetek po 7,44 g)

Producent
"HERBAPOL - LUBLIN" S.A.
ul. Diamentowa 25
20-471 Lublin

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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