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Solgar D-Biotyna 1000 μg x 50 kaps
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki porcji dziennej, jednej kapsułki:

Biotyna (D-biotyna) 1000 μg (2000 RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Naturalne substancje pomocnicze
Substancje wypełniające: fosforany wapnia, celuloza.
Substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, (roślinne) kwasy tłuszczowe.
Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 50 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka
Biotyna występuje m.in. w wątrobie, orzechach włoskich i ziemnych, mące sojowej, żółtku jaj, krabach, migdałach, sardynkach, grzybach,
brązowym ryżu, mące pełnoziarnistej, szpinaku, marchwi, pomidorach.
Przyjmując jedną kapsułkę dziennie możesz wzbogacić swoją codzienną dietę o składnik, który:

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i makroskładników odżywczych
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych
pomaga zachować zdrowie skóry i włosów

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny
przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
Osoby dorosłe jedna (1) tabl. dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub wg wskazań lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

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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