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Olimp Queen Fit Set Free Lady x 20 tabl musujących
 

Cena: 43,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Regulator kwasowości - kwas cytrynowy; węglan potasu, substancja wypełniająca – sorbitol; sól wapniowa kwasu cytrynowego, sól
magnezowa kwasu cytrynowego, aromaty, stabilizator - glikol polietylenowy; sól wapniowa kwasu ortofosforowego, substancje słodzące
– acesulfam K, cyklaminiany; tlenek magnezu, ekstrakt żurawiny wielkoowocowej, ekstrakt pokrzywy zwyczajnej, ekstrakt skrzypu
polnego, 0,6% mikrokapsułkowany kwas L – askorbinowy PureWay-C® - wit. C, glukuronolakton, diglycynian cynku (chelat
aminokwasowy cynku Albion®), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; 0,2% octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E.
Informacja o wartości odżywczej 1 tabletka

 
Wit. E
 

3 mg (25%*)

Wit. C (PureWay-C®)
 

20 mg (25%*)

Wapń
 

120 mg (15%*)

Magnez
 

56,2 mg (15%*)

Cynk (Albion®)
 

1,5 mg (15%*)

Potas
 

390 mg (19,5%*)

Ekstrakt żurawiny wielkoowocowej/
     w tym: proantocyjanidyny
 

50 mg
5 mg

Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej
 

40 mg

Ekstrakt skrzypu polnego 30 mg
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     w tym: związki krzemowe
 

2,1 mg

Glukuronolakton
 

20 mg

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 20 sztuk
Masa netto: 82 g

Charakterystyka
Produkt polecany jest dla kobiet stosujących typową dietę bogatą w produkty zakwaszające oraz podejmujących wysiłek fizyczny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią

Stosowanie
1 tabletka dziennie. 1 porcję (1 tabletka) rozpuścić w 150 ml wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
ul. 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

