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Olimp ReduKAC shot płyn doustny 60 ml
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Płyny doustne

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, glukoza, fruktoza, regulatory kwasowości – kwas cytrynowy, cytryniany sodu; aromat, dwuwinian choliny (VitaCholine®) –
cholina; chlorek sodu, chlorek potasu, ekstrakt zielonej herbaty, substancja konserwująca – kwas sorbowy; substancje słodzące –
acesulfam K, cyklaminiany; aromat, amid kwasu nikotynowego – niacyna, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, chlorowodorek
pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, cyjanokobalamina – wit. B12.

Informacja żywieniowa 1 ampułka (60 ml)
Fruktoza 
   

2 g

Glukoza 3 g
Ryboflawina 0,3 mg (21%*)
Niacyna (mg NE) 4 mg (25%*)
Witamina B6 0,35 mg (25%*)
Witamina B12 0,63 μg (25%*)
Kwas pantotenowy 1 mg (17%*)
Chlorki 140 mg (18%*)
Sód 160 mg
Ekstrakt zielonej herbaty 20 mg
Cholina 82,5 mg

*RWS - referencyjna wartość spożycia

Masa netto
Objętość netto: 60 ml

Charakterystyka
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ReduKAC shot to produkt przeznaczony do szybkiego uzupełnienia ważnych składników w organizmie po spożyciu alkoholu. Preparat
przeznaczony do stosowania jako suplement diety dla osób pijących alkohol, narażonych na zmęczenie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zawartość 1 ampułki (60 ml) 1 raz w ciągu doby w zależności od zapotrzebowania.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
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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