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Miositogyn GTx 30 sasz
 

Cena: 89,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
maltodekstryna; mio-inozytol; kwas: kwas jabłkowy; substancja wypełniająca: sorbitole; glutation; aromaty; substancja słodząca:
sukraloza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina D (cholekalcyferol); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny);
glukonian manganu; kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); witamina B12 (cyjanokobalamina)

1 saszetka zawiera:
Mio-inozytol - 2000 mg
Glutation - 50 mg
Kwas foliowy - 400 µg (200% RWS)
Witamina D - 37,5 µg (1500 j.m.) (750% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Mangan - 1 mg (50% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
150 g (30 saszetek po 5 g)

Charakterystyka
Produkt przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym zawierający składniki przyczyniające się do regulacji aktywności hormonalnej oraz
biorących udział w procesach podziału komórek.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Zaleca się spożywać 1 saszetkę dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w 150 ml letniej wody, wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Ważne informacje
Produkt może zawierać mleko, gluten i soję.

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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