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Pregna VOMI x 20 gum do żucia bez cukru
 

Cena: 10,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Gumy do żucia

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
baza gumowa (zawiera lecytynę sojową); substancja słodząca: ksylitol; diglicynian magnezu; substancja słodząca: mannitol; aromaty;
substancja glazurująca: guma arabska; ekstrakt z kłącza imbiru Zingiber officinale R.; regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
substancje przeciwzbrylające: talk, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu; substancje
słodzące: sukraloza, taumatyna; chlorowodorek pirydoksyny; substancja glazurująca: wosk carnauba.

3 gumy zawierają:

Ekstrakt z kłącza imbiru - 120 mg*
Witamina B6 - 1,5 mg (107% RWS)
Magnez - 57 mg (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 20 gum do żucia bez cukru (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Pregna Vomi to suplement diety opracowany specjalnie z myślą o kobietach, które odczuwają dyskomfort w postaci umiarkowanych
mdłości związanych z ciążą. W skład Pregna Vomi wchodzą składniki o udowodnionym działaniu: wyciąg z kłącza imbiru, witamina B6
oraz magnez.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/pregna-vomi-x-20-gum-do-zucia-bez-cukru.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Zalecana dzienna porcja: 3 gumy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Verco S.A.
ul. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa

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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