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Prevomit x 28 tabl powlekanych
 

Cena: 26,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 tabl

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z imbiru, substancje wypełniające: celuloza i sorbitole, witamina C, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, witamina B6, tiamina (witamina B1), foliany (kwas foliowy), otoczka (substancje zagęszczające:
hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: talk, barwnik: E171).

Wartość odżywcza

100 g 1 tabletka (500 mg)
Wartość energetyczna 565 kJ/ 137 kcal 3 kJ/ 1 kcal
Tłuszcz

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0,7 g

 

0,7 g

<0,01 g

 

<0,01 g
Węglowodany

- w tym cukry

20 g

0 g

0,1 g

0 g
Białko 0 g 0 g
Sól 0 g 0 g
Kwas foliowy 40 000 µg 200 µg (100%)*
Witamina C 8 000 mg 40 mg (50%)*
Witamina B6 140 mg 0,7 mg (50%)*
Tiamina 100 mg 0,5 mg (45%)*
*)-% realizacji dziennego zalecanego spożycia

Masa netto
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Masa netto: 14 g

Charakterystyka
Prevomit zalecany jest kobietom w ciąży do postępowania dietetycznego w profilaktyce występowania mdłości i nudności,
towarzyszących ciąży oraz w celu ich łagodzenia. Preparat Prevomit zawiera witaminy B1 i B6, witaminę C, kwas foliowy oraz wyciąg z
kłącza imbiru.

Przeciwwskazania
Tabletek nie należy stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na którekolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej: 1-2 tabletki dziennie. Popić wodą. Nie należy przekraczać dziennej porcji do spożycia. Preparat
przeznaczony dla osób dorosłych.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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