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

Salfazin x 90 kaps
Cena: 30,05 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

90 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
glukonian cynku, mąka ryżowa, składniki ryżowe: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu; kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu,
chlorowodorek pirydoksyny, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; dzika róża, octan
retinylu.
1 kapsułka zawiera:
Witamina C - 75 mg (93,8% RWS)
Cynk - 15 mg (150% RWS)
Witamina E - 16,78 mg (139,8% RWS)
Witamina B6 - 10 mg (714,3% RWS)
Dzika róża - 5 mg*
Witamina A - 150mcg (18,8% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Wartość odżywcza (1 kapsułka):
Wartość energetyczna - 4,8 kJ/1,1 kcal
Tłuszcz - <0,1, w tym:
nasycone kwasy tłuszczowe (g) - <0,1
Węglowodany (g) - 0,1, w tym:
cukry (g) - <0,1
Białko (g) - <0,1
Sól (g) - 0,0
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Masa netto
Ilość netto: 54,25 g
Charakterystyka
Salfazin to preparat zawierający cynk w postaci organicznego połączenia z glukonianem, co ułatwia przyswajanie cynku przez organizm.
Salfazin zawiera również witaminy C, A, B6 i E.
Składniki preparatu pomagają zachować:
zdrową, gładką cerę
większą odporność
mocne paznokcie
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ze względu na zawartość cynku preparat może zmniejszyć wchłanianie
antybiotyków z grupy tetracyklin. Żelazo, wapń, dieta mleczna mogą zmniejszyć wchłanianie preparatu. Przy spożyciu produktu na
czczo mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaliczny smak w ustach. Przy długotrwałym stosowaniu należy monitorować
poziom miedzi w organizmie. Nie należy łączyć z innymi preparatami zawierającymi cynk.
Stosowanie
1 tabletka dziennie podczas posiłku.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola
Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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