SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Rodzina Zdrowia Bilovit Forte x 48 tabl
Cena: 17,80 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

48 tabl

Postać

Tabletki

Producent

SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego Ginkgo Biloba, DER 35:1, standaryzowany na 24%
ginkgoflawonoglikozydów i 6% laktonów terpenowych, amid kwasu nikotynowego (niacyna), substancja przeciwzbrylająca: kwasy
tłuszczowe, , D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek tiaminy (tiamina), kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna, cyjanokobalamina (witamina B12)
Zawartość w 1 tabletce:
Ekstrakt z liści Ginkgo biloba - 90 mg*, w tym:
ginkgoflawonoglikozydy - 21,6 mg*
laktony - 5,4 mg*
Niacyna- 16 mg ekwiwalentu niacyny (100% RWS)
Kwas pantotenowy- 6 mg (100% RWS)
Ryboflawina- 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Tiamina - 1,1 mg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS – referencyjne wartości spożycia
laktony
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Masa netto
Zawartość opakowania: 48 tabletek. 2 blistry po 24 tabletki.
Masa netto: 13,68 g
Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Bilovit Forte obok witamin zawiera wysokoskoncentrowany ekstrakt z miłorzębu (Ginkgo biloba), który
wspiera prawidłowe krążenie krwi w mózgu, przez co wspomaga pracę mózgu oraz funkcje umysłowe i poznawcze. Produkt polecany
jest osobom uczącym się, intensywnie pracującym umysłowo, oraz osobom w wieku dojrzałym.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 tabletka dziennie, po posiłku, popijając dużą ilością wody. Nie spożywać na czczo.
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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