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Morwa Vita x 90 kaps
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z liści morwy białej (Morus alba), składnik otoczki kapsułki - żelatyna , wyciąg z kory cynamonowca (Cinnamomum cassia),
substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorek chromu.

2 kapsułki zawierają:

Wyciąg z liści morwy białej - 400 mg wyciągy co odpowiada 2g liści morwy białej*
Wyciąg z kory cynamonowca - 80 mg wyciągu co odpowiada 0,32g kory cynamonowca*
Chrom - 40 mcg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość netto: 27,9g

Charakterystyka
MorwaVita – to suplement diety zawierający w swoim składzie wyciąg z liści morwy białej (Morus alba), wyciąg z kory cynamonowca
(Cinnamomum cassia) oraz chrom.

Przeciwwskazania
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Nie zaleca się stosowania preparatu
kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie przed posiłkiem.
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Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Producent
Laboratoria Natury Sp. z o.o.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8D

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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