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Pamicon x 30 tabl
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z korzenia żeń-szenia, wyciąg z liści mate, wyciąg z liści brahmi, hydroksypropylometyloceluloza,
stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu, hydroksypropyloceluloza, żółcień chinolinowa, brąz HT, czerń brylantowa BN,
zieleń S, wosk pszczeli, wosk Carnauba

Zawartość w 1 tabletce:

Wyciąg z liści brahmi (co odpowiada 720mg liści) 36mg*
Wyciąg z korzenia żeń-szenia (co odpowiada 500mg korzenia) 71,43mg*
Wyciąg z liści mate 150mg*

*brak zalecanego dziennego spożyci

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Pamicon suplement diety jest specjalnie opracowanym preparatem, kierowanym do osób w wieku dojrzałym. Składniki produktu
pomagają poprawić zdolność koncentracji, kojarzenia oraz usprawnić procesy zapamiętywania.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest wskazany dla dzieci, kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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