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Maca 50 lat plus x 80 kaps (A-Z Medica)
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 80 kaps

Postać Kapsułki

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
chrząstka rekina, premiks witaminowy (L-askorbinian sodu, octan DL-alfa-tokoferylu, beta-karoten), kapsułka (żelatyna, woda, barwniki - E
171, E 172), ekstrakt z korzenia maki 4:1 (Lepidium meyenii), maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca - E 470b.

2 kapsułki zawierają:

Czterokrotnie skoncentrowany ekstrakt z korzenia maki (Lepidium meyenii)- 125 mg*
Chrząstka rekina - 300 mg*
Witamina A - 800 µg (100% RWS)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Witamina C - 80 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
80 kapsułek
Masa netto: 49 g

Charakterystyka
Składniki suplementu diety:

wspomagają zdrowie fizyczne i umysłowe (maca)
wspomagają utrzymanie prawidłowego widzenia (witamina A)
stanowią źródło witamin A, C, E
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży i w okresie karmienia.

Stosowanie
2 razy dziennie po 1 kapsułce po posiłku, popijając płynem.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.

Producent
A-Z Medica Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 13C
80-547 Gdańsk

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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