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Olimp Innovum Biotinum Fast x 30 tabl ulegających
rozpadowi w jamie ustnej
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające: mannitol, skrobia kukurydziana; izomalt; D-biotyna: biotyna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja słodząca:sukraloza.

1 tabletka zawiera:
Biotyna 5 mg (10000%RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
5,4 g

Charakterystyka

Innovum® biotinum fast to preparat zawierający 5 mg biotyny w formie tabletki ODT o smaku ananasowym, ulegającej
rozpadowi w jamie ustnej, co pozwala na szybsze uwolnienie i wchłonięcie tej substancji w porównaniu do klasycznych form
(tabletka/kapsułka).
Dzięki formie ODT nie jest konieczne połykanie tabletki i popijanie jej wodą.
Dla osób dorosłych dbających o piękny i zdrowy wygląd skóry i włosów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka raz dziennie wraz z posiłkiem, po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.
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Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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