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Proszek zasadowy 300 g
 

Cena: 42,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 g

Postać Proszki

Producent LANGSTEINER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Maltodekstryna, węglan wapnia, oligofruktoza z inuliny (11,5%), diwęglan potasu, węglan magnezu, diwęglan sodu, aromat, witamina C
(kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, pirofosforan żelaza, środek słodzący sukraloza, witamina E ( D-alfa-tokoferol), siarczan miedzi,
molibdenian sodu, selenian sodu.

Zawartość w 8 g produktu:
Wartość energetyczna: 72 kJ/17 kcal
białko 0 g
węglowodany 3,9 g
w tym cukry 0,5 g
tłuszcze 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
błonnik 0,9 g
sód 0,1 g
witamina E 5 mg (41% RWS)
witamina C 20 mg (25% RWS)
potas 272 mg (14% RWS)
wapń 437 mg (55% RWS)
magnez 145 mg (38% RWS)
żelazo 2,8 mg (20% RWS)
cynk 2,7 mg (27% RWS)
miedź 0,24 mg (24% RWS)
selen 13 µg (23% RWS)
molibden 43 µg (86% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
Masa netto: 300 g

Charakterystyka
Proszek zasadowy polecany jest do neutralizacji nadmiaru kwasów oraz pomocy w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-
zasadowej organizmu. Składniki zawarte w preparacie poprawiają perystaltykę jelit, łagodzą zgagę, wspomagają odchudzanie,
oczyszczają organizm, dodają sił witalnych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
8 g proszku (jedna czubata łyżeczka do herbaty) rozmieszać aż do rozpuszczenia w 250 ml wody. Przyjmować 1 raz dziennie 8 g.

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

Producent
Fa. Langsteiner Lek-Pharmaceutical
ul. Białoprądnicka 16
31-221 Kraków

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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