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Rodzina Zdrowia Beta-karoten x 60 kaps
 

Cena: 10,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej słonecznikowy, żelatyna wołowa, beta-karoten, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, octan DL-alfa-tokoferylu, barwniki: tlenki i
wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Beta-karoten - 6 mg*
Ekwiwalent witaminy A - 1002 μg (125,3% RWS)
Witamina E - 10 mg (83,3% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
8,64 g
60 kapsułek (2 blistry po 30 kapsułek)

Charakterystyka
Beta-karoten jest występującym w roślinach barwnikiem o intensywnym kolorze czerwono-pomarańczowym. Organizm ludzki
wykorzystuje go z pożywienia jako prowitaminę i przekształca w witaminę A, która pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Sam beta-
karoten magazynowany jest też w skórze.
Witamina A dla pięknej i zdrowej skóry polecana:

w sezonie letnim
przed i w trakcie ekspozycji na słońce
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 kapsułka.

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

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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