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Oriovit Neuro Complex x 30 tabl do ssania
 

Cena: 19,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent ORION PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: sorbitol; węglan magnezu; tlenek magnezu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja wiążąca:
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, glikol polietylenowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
skrobia; aromat cytrynowo-limonkowy; cyjanokobalamina; ryboflawiny 5'-fosforan sodu; substancja słodząca: aspartam; chlorowodorek
pirydoksyny; chlorowodorek tiaminy. Produkt zawiera źródło fenyloalaniny.

2 tabletki zawierają:
Magnez 375 mg (100%RWS)
Witamina B1 1,1 mg (100%RWS)
Witamina B2 1,4 mg (100%RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100%RWS)
Witamina B12 2,5 µg (100%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
45 g (Zawartość opakowania: 30 tabl do ssania)

Charakterystyka

Oriovit Neuro Complex to suplement diety, który stanowi dodatkowe źródło magnezu oraz witamin: B1, B2, B6, oraz B12.
Zalecana porcja dzienna pokrywa 100% zapotrzebowania na wymienione składniki odżywcze.
Właściwości składników:

Magnez: wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego.
Kompleks witamin z grupy B: przyczynia się do utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego i do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 tabletki dziennie ssać lub pogryźć.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni) i w suchym miejscu.

Producent
Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5A,
00-446 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera laktozy.
Produkt bezglutenowy.
Zawiera substancję słodzącą.

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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