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Selenium bonus x 30 tabl
 

Cena: 35,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent LIFEPLAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, fosforany wapnia), witamina C (kwas L-askorbinowy), beta-karoten, witamina E
(bursztynian D-alfa-tokoferylu (z soi)), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), substancja przeciwzbrylająca (talk), amid kwasu
nikotynowego (niacyna), glukonian cynku (cynk), tlenek cynku (cynk), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), emulgator (sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona), substancje przeciwzbrylające (kwasy tłuszczowe*, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych*), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), chlorek
chromu (chrom), selenian IV sodu (selen).
* pochodzenia roślinnego

1 tabletka zawiera:
Witamina C - 90 mg (112% RWS)
Witamina E - 40 mg (335% RWS)
Kwas pantotenowy (B5) - 25 mg (417% RWS)
Niacyna (B3) - 18 mg 9112% RWS)
Cynk - 15 mg (150% RWS)
Witamina B6 - 2 mg (142% RWS)
Ryboflawina (B2) - 1,6 mg (114% RWS)
Tiamina (B1) - 1,4 mg (127% RWS)
Witamina A - 800 µg (100% RWS)
Chrom - 100 µg (250% RWS)
Selen - 100 µg (181% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
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Charakterystyka
Selen z cynkiem oraz witaminy A,B,C i E.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, przed posiłkiem. Popić odpowiednią ilością wody lub soku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
LIFEPLAN PRODUCTS LTD
Lutterworth
Leicestershire, LE17 4 ND
Dystrybutor:
ZIOŁO-PIAST Hurtownia Farmaceutyczna
Marian Zaremba
ul. Północna 8B
05-820 Piastów

Ważne informacje
Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

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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