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Revitaben Cardio 1000 ml
 

Cena: 23,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent NORD FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, fruktoza, sok jabłkowy, ekstrakt z owocu gorzkiej pomarańczy Citrus aurantium L., kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z
owocu głogu dwuszyjkowego Crataegus laevigata, barwnik: karmel; substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu;
ekstrakt z korzenia goryczki żółtej Gentiana lutea L., aromat, amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E),
glukonian żelaza (II), ryboflawiny 5′-fosforan sodowy (ryboflawina), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy
(tiamina).
Nazwa substancji W porcji dziennej - 30 ml
witamina C

niacyna

witamina E

witamina B6

ryboflawina

tiamina

żelazo

ekstrakt z owocu gorzkiej pomarańczy

ekstrakt z owocu głogu

ekstrakt z korzenia goryczki

87,0 mg

18,0 mg NE**

3,7 mg α-TE***

2,0 mg

1,6 mg

1,4 mg

2,5 mg

90,0 mg

52,5 mg

30,0 mg

109% RWS*

113% RWS*

31% RWS*

143% RWS*

114% RWS*

127% RWS*

18% RWS*

-

-

-
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* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
* * NE - ekwiwalentu niacyny
* * * α-TE - ekwiwalentu alfa-tokoferolu

Masa netto
1000 ml

Charakterystyka
Preparat polecany osobom dorosłym, przepracowanym i przemęczonym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 30 ml, co odpowiada 2 łyżkom stołowym.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Nord Farm Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa

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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