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Sesja x 20 tabl musujących
 

Cena: 14,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwas cytrynowy, regulator kwasowości - soda oczyszczona , ubstancja słodzaca - sorbitol T , fruktoza, węglan magnezu, kofeina, winian
L-karnityny, ubstancja słodzaca - aspartam , aromat limonki, aromat grejpfrutowy, sacharynian sodu, poliglikol 6000, kwas L-
askorbinowy, błękit brylantowy, tartazyna, Dl-alfa-tokoferol, amid nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pterolomonoglutaminowy, fosfatydyloseryna, D-biotyna, cyjankobalamina

Zawartość w 2 tabletkach

Magnez 90 mg (24% RWS)
Kofeina 200 mg*
L- karnityna 100 mg*
Fosfatydyloseryna 0,2 mg*
Witamina C 18 mg (22% RWS)
Witamina E 6 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (50% RWS)
Niacyna 5,4 mg ekwiwalentu niacyny (34% RWS)
Kwas pantotenowy 1,8 mg (30% RWS)
Witamina B6 0,6 mg (43% RWS)
Ryboflawina 0,48 mg (34% RWS)
Tiamina 0,42 mg (38% RWS)
Kwas foliowy 400 µg (200% RWS)
Witamina B12 0,30 µg (12% RWS)
Biotyna 45 µg (90% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat Sesja przeznaczony jest dla osób uczących się, pracujących umysłowo, a także osób z zaburzeniami koncentracji i kłopotami z
pamięcią.
Składniki suplementu diety Sesja w tabletkach musujących wspomagają:
-koncentrację,
-zapamiętywanie,
-prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet ciężarnych i karmiących piersią, a także nadwrażliwych na
działanie kofeiny.
Nie należy stosować łącznie z innymi produktami zawierającymi kofeinę.

Stosowanie
Stosować 1-2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

