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Naturell Uromaxin + C x 60 tabl
 

Cena: 21,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica; ekstrakt z owoców
żurawiny wielkoowocowej Vaccinium macrocarpon; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; witamina C
(kwas L-askorbinowy); substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu; barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza; substancja glazurująca: glikol polietylenowy

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej - 160 mg*
Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej standaryzowany na zawartość 12% proantocyjanidyn - 100 mg*, w tym 12 mg
proantocyjanidyn (PAC)
Witamina C (kwas L-askorbinowy) - 27 mg (33,75% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Naturell Uromaxin + C zawiera ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej standaryzowany na zawartość 12% proantocyjanidyn
(PAC), ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej oraz witaminę C.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Masa netto
Zawartość: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Producent
Producent:
Naturell AB, Szwecja
Dystrybutor: 
USP Zdrowie
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

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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