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Neurotynox x 30 tabl
 

Cena: 46,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa kwasu urydyno 5-monofosforanowego, cyjanokobalamina (witamina
B12), otoczka tabletki (alkohol poliwinylowy, talk, glikol polietylenowy, polisorbat 80, barwniki: dwutlenek tytanu, kwas karminowy, błękit
brylantowy FCF), cholekalcyferol (witamina D3), substancja spulchniająca – poliwinylopolipirolidon, substancja przeciwzbrylająca – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu,
monoazotan tiaminy (witamina B1), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

1 tabletka zawiera:

Monofosforan urydyny - 50 mg*
Kwas foliowy - 600 µg (300% RWS)
Witamina B6 - 3 mg (214% RWS)
Witamina B12 - 500 µg (20000% RWS)
Witamina D - 25 µg (1000 j.m.) (500% RWS)
Tiamina - 1,1 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
9,6 g

Charakterystyka
Neurotynox to suplement diety przeznaczony do uzupełnienia diety w substancje odżywcze takie jak: monofosforanu urydyny, kwas
foliowy, witamina B1, B6, B12 i D.
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Przeciwwskazania
Suplement diety nie może być przyjmowany przez osoby uczulone na składniki tabletki, dzieci oraz chorych z niedokrwistością Addisona
– Biermera.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, po posiłku, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
BIOFARM® Sp. z o. o.
ul. Wałbrzyska 13
60 – 198 Poznań

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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