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Singularis Elektrolity liofilizowana woda kokosowa x 30 kaps
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Cococin ® - liofilizowana woda kokosowa, składnik otoczki: hydroksypropylometyloceluloza.

1 kapsułka zawiera:

Liofilizowana woda kokosowa: 300 mg*

* Brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Cococin to substancja uzyskana w wyniku procesu suszenia rozpyłowego (liofilizacja) wody kokosowej wydobytej z wnętrza
zielonych, niedojrzałych kokosów (Cocos nucifera L.).
Woda ta jest bogata w substancje odżywcze, między innymi w białka, aminokwasy, cukry, witaminy (A, B1, B2, B5, E i C), minerały
(potas, sód, fosfor i chlor) oraz hormony wzrostu, min. kinetynę.
Podaje się ją w przypadkach biegunki, wymiotów i problemów żołądkowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-3 kapsułek dziennie. Kapsułkę popić szklanką wody lub rozpuścić jej zawartość w ciepłej wodzie
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Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Producent
Singularis-Herbs Corporation Limited
Liability Company 16192, Coastal HWY,
19958, DE, USA
Dystrybutor:
Activepharm Labs Sp. z o.o. Sp. K. Jana III Sobieskiego
59-220 Legnica

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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