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Prenalen x 14 sasz
 

Cena: 24,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 sasz

Postać Proszki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
inulina; substancja wypełniająca: sorbitole; regulator kwasowości: kwas jabłkowy; koncentrat soku buraka czerwonego w proszku
(koncentrat soku buraka czerwonego w proszku, maltodekstryna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy); sok malinowy w proszku -
2,2% (zagęszczony sok malinowy, maltodekstryna); suchy wyciąg z czosnku (Allium sativum L.); aromaty; witamina C (kwas L-
askorbinowy); ekstrakt herbaty czarnej; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; cynk (cytynian cynku); substancje słodzące:
sukraloza, glikozydy stewiolowe.

2 saszetki zawierają:

Suchy wyciąg z czosnku standaryzowany - 150 mg *
Allicyna - 1,5 mg*
Allina - 3 mg*

Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 70 g (14 saszetek po 5 g)

Charakterystyka
Przeznaczony dla kobiet, które troszczą się o swoje nienarodzone dziecko. Został stworzony z myślą o wyjątkowych wymaganiach
kobiet w czasie szczególnych dziewięciu miesięcy oraz w okresie karmienia piersią .

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
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Stosowanie
Zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml ciepłej wody. Zaleca się spożywać dwie saszetki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 st.C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Polski Lek S.A.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice

Ważne informacje
Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

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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