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SmartHit IV enkapsułkowana liposomalna witamina B12 30
ml
 

Cena: 38,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Płyny

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, stabilizator - ksylitol, emulgator – lecytyny sojowe (fosfolipidy), substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, etanol (1,3%), substancja
konserwująca - sorbinian potasu, hydroksykobalamina (witamina B12) (0,1%), aromat malinowy, przeciwutleniacz - mieszanina
tokoferoli.

1 ml zawiera:

Witamina B12 - 1000 µg (40 000% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 30 ml

Charakterystyka

Enkapsułkowane liposomalne witaminy D+K - to mikrokapsułki z witaminami D i K, wytworzone w technologii efektywnego
wchłaniania Miosol, która zapewnia wysoką absorpcję (wchłanianie).
Otoczka z mikrokapsułek jest zbudowana z fosfolipidów będących odpowiednikami składników błony komórkowej.
Witamina B12:

dla tych, którzy dużo pracują i uczą się
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorosłym i dzieciom powyżej 12 roku życia zaleca się stosowanie 1ml dziennie przed śniadaniem, bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w
wodzie lub soku owocowym. Wstrząsnąć przed użyciem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu,
spożyć w ciągu 2 miesięcy.

Producent
Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Switzerland
Dystrybutor:
Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Poland

Ważne informacje
Może zawierać nasiona sezamu i produkty pochodne.

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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