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Puritan's Pride B - Complex z witaminą B12 w płynie 59 ml
 

Cena: 32,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 59 ml

Postać Płyny doustne

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
woda oczyszczona,sorbitol, gliceryna warzywna. Zawiera <2% kwas cytrynowy, aromat naturalny, sorbat potasowy (środek
konserwujący).

1,0 ml zawiera:
Witamina B2 1,7 mg (131%RWS)
Niacyna 20 mg (125%RWS)
Witamina B6 2mg (118%RWS)
Witamina B12 1200mcg (50000%RWS)
Kwas pantenowy 30 mg (600%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
59 ml

Charakterystyka

Suplement diety B - Complex uzupełnia dietę w witaminy z grupy B.
Preparat zalecany jest zwłaszcza:

osobom dbającym o wygląd skóry
osobom z cerą trądzikową
osobom skłonnym do pękania kącików ust
w okresie rekonwalescencji
po antybiotykoterapii
w sytuacjach stresowych
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w okresie intensywnego wysiłku umysłowego i fizycznego
w stanach przepracowania i przemęczenia, zwłaszcza w okresie wiosennego przesilenia

Przeciwwskazania
Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
1 ml (jedna duża kropla) dziennie pod język, trzymać przez 30 sekund przed połknięciem.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać,
jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.

Producent
Puritan's Pride,
INC. Oakdale,
NY 11769 U.S.A.

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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