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Rapab raphaboldin natural x 30 kaps
 

Cena: 14,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z korzenia czarnej rzodkwi, żelatyna, substancja wypełniająca - maltodekstryna, wyciąg z karczochów, wyciąg z liści boldo,
niacyna, witamina B2, witamina B6, witamina B1, kwas foliowy, witamina B12, barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu - krzemiany, barwnik - dwutlenek tytanu.

3 kapsułki zawierają:

wyciąg z korzenia czarnej rzodkwi 360 mg*
wyciąg z karczochów 72 mg*
wyciąg z liści boldo 11,50 mg*
witaminy: B1 (1,0 mg), B2 (1,2 mg), B6 (1,1 mg), B12 (1,2 ug), niacyna (9,8 mg) i kwas foliowy (173,0 ug)

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek

Charakterystyka
Preparat zalecany dla osób, u których zachwiane są procesy trawienia, takie jak: wydzielanie żółci i soku żołądkowego, dla osób, u
których po spożyciu ciężkostrawnych, tłustych pokarmów występuje niestrawność, uczucie pełności i ciężkości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 razy dziennie po 1 kapsułce po jedzeniu, w przypadku zaburzeń procesów trawienia – po 1 kapsułce pół godziny przed jedzeniem.
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Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

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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