SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Plusssz Gold Vital Tonik 1000 ml
Cena: 18,03 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

1000 ml

Postać

Płyny doustne

Producent

POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
woda; substancja zagęszczająca: sorbitol; wyciąg złożony z owocu róży, liścia mięty, owocu głogu, ziela rozmarynu; nośnik: gliceryna;
barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy; substancja konserwująca: sorbinian potasu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
witaminy : amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy (PGA), Dbiotyna, cyjanokobalamina.
Zawartość witamin i innych składników w dziennej porcji (30ml)):
niacyna 2,4 mg (15% RWS)
witamina B6 0,21 mg (15% RWS)
kwas foliowy 30 µg (15% RWS)
kwas pantotenowy 0,9 mg (15% RWS)
biotyna 7,5 µg (15% RWS)
witamina B12 0,375 µg (15% RWS)
owoc głogu 68 mg
owoc róży 224 mg
liść melisy 72 mg
ziele rozmarynu 36 mg
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
1000 g
Charakterystyka
Suplement diety Plusssz Gold Vital Tonik to preparat stworzony z myślą o szczególnych potrzebach osób po 45 roku życia, które
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odczuwają zmęczenie, znużenie i osłabienie organizmu, a pragną cieszyć sie aktywnym życiem.
Plusssz Gold Vital Tonik zawiera kompleksowy zestaw witamin. Zawarte w preparacie kwas pantotenowy, kwas foliowy i biotyna
pomagają w utrzymaniu sprawności umysłowej na odpowiednim poziomie, niacyna oraz witamina B12 zmniejszają uczucie zmęczenia i
osłabienia organizmu, a witamina B6 wspomaga odporność organizmu.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Stosować 2 razy dziennie po jednej łyżce stołowej (15 ml) lub użyć załączonej miarki. Porcja dzienna: 30ml. Produkt wymaga
rozcieńczenia. Produkt rozcieńczyć w wodzie, herbacie, soku lub innym płynie.
Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 st.C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Po otwarciu
produkt zaleca się przechowywać w lodówce nie dłużej niż 45 dni. Ewentualny osad pochodzi od użytych wyciągów roślinnych i nie
stanowi wady produktu. Chronić przed światłem.
Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice
Ważne informacje
Produkt może być stosowany przez diabetyków.
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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