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Ogestan x 30 kaps
 

Cena: 60,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent BESINS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwasy tłuszczowe Omega-3; witamina E; kwas foliowy; jod; witamina D3; olej rybi, żelatyna z ryb, substancja utrzymująca wilgoć-glicerol;
rafinowany olej rzepakowy; naturalny koncentrat D-alfa-tokoferolu, substancja zagęszczająca-dwutlenek krzemu; barwniki-dwutlenek
tytanu; błękit patentowy V; kwas pterolomonoglutaminowy, cholekalcyferol; jodek potasu.

1 kapsułka zawiera:

Kwas foliowy (folacyna) - 400 µg (200% RWS)
Witamina D3 - 5 µg (100% RWS)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Jod - 150 µg (100% RWS)
Kwasy tłuszczowe Omega-3 - 214 mg*

w tym DHA - 200 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety przeznaczony dla kobiet w okresie macierzyństwa, od poczęcia aż po karmienie piersią. Dostarcza podstawowe
składniki odżywcze: kwas tłuszczowy Omega-3, jod, kwas foliowy, witamina D3 i E.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 kapsułkę rano przed śniadaniem, popijając szklanką wody.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
Besins Healthcare Poland Sp. z o.o.
Ul. Klonowa 12/22
00-591 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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