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Proszek zasadowy tabs x 30 tabl
 

Cena: 33,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent FA LANGSTEINER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Węglan wapnia, węglan magnezu, wypełniacz: celuloza mikrokrystaliczna (E460), diwęglan potasu, diwęglan sodu, środek
antyadhezyjny: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E471), środki powlekające: hydroksypropylometyloceluloza (E464),
hydroksypropyloceluloza (E463), talk (E553b), polifruktoza, guma arabska (E414), gliceryna (E422), glukonian cynku, środki
antyadhezyjne: fosforan triwapniowy (III), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (E470b), glukonian manganu, glukonian miedzi (II).

Zawartość w 1 tabletce:
Wartość energetyczna 2,48 kJ/0,59 kcal
Tłuszcz 0,046 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,045 g
Węglowodany 0,050 g
w tym Cukry 0,038 g
Błonnik 0,087 g
Białko 0,0 g
Sól 0,07 g
Jednostki chlebowe (ww) 0,003 g
Wapń 200 mg (25% RWS)
Magnez 93,75 mg (25% RWS)
Potas 50 mg (2,5% RWS)
Sód 28 mg*
Cynk 2 mg (20% RWS)
Mangan 0,5 mg (25% RWS)
Miedź 250 µg (25% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spozycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
Masa netto: 37,35 g
Zawartość opakowania: 30 tabletek

Charakterystyka
Suplement diety polecany jest w celu przywrócenia i utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie oraz odkwaszenia i
oczyszczenia organizmu. Składniki zawarte w preparacie, pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego i
prawidłowego funkcjonowania enzymów trawiennych. Przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, pomagają
w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

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

Ważne informacje
Nie zawiera laktozy.

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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