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MyVita Silver Pro Complex Odporność x 60 kaps
 

Cena: 61,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inulina z korzenia cykorii (Cichorium), kwas L-askorbinowy Quali®-C, ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra) standaryzowany na
20% glicyryzyny, diglicynian cynku, colostrum wołowe standaryzowane na 30-40% immunoglobuliny typu G (IgG), cholelcyferol z lanoliny
Quali®-D, L-leucyna 11 mg, otoczka z celulozy roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza

1 kapsułka zawiera:
Witamina C: 100 mg (125% RWS)
Ekstrakt z lukrecji: 50 mg*

w tym glicyryzyna: 10 mg*

Colostrum: 25 mg*

w tym Immunoglobuliny typu G (IgG) 7,5: 10 mg*

Cynk: 7,5 mg (75% RWS)
Witamina D3: 25 mcg (500% RWS)
Inulina: 222 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki aktywne wspierają układ odpornościowy organizmu oraz przyczyniają się do poprawy witalności.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowuj suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

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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