
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Solgar Ester C Plus Immuno Complex x 60 kaps
 

Cena: 67,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina C (L-askorbinian wapnia), nośnik: olej z otrębów ryżowych (Oryza sativa), substancje glazurujące: żelatyna (wołowa), glicerol
(roślinny); substancja zagęszczająca: żółty wosk pszczeli, emulgator: lecytyny (słonecznikowe); magnez (tlenek magnezu), substancja
glazurująca: mączka chleba świętojańskiego, cynk (tlenek cynku), owoc bzu czarnego (Sambucus nigra), części nadziemne jeżówki
purpurowej (Echinacea purpurea), korzeń traganka błoniastego (Astragalus membranaceus), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
kwas foliowy, biotyna (D-biotyna), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwnik: karmel, witamina A (palmitynian retinylu),
witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina D (600 IU, cholekalcyferol).

2 kapsułki zawierają:
Witamina C (Ester-C® – L-askorbinian wapnia) 1000 mg (1250% RWS)
Cynk (tlenek cynku) 15 mg (150% RWS)
Owoc bzu czarnego (Sambucus nigra) 17 mg*
Części nadziemne jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea) 16,5 mg*
Korzeń traganka błoniastego (Astragalus membranaceus) 16,5 mg*
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 10 mg (166% RWS)
Kwas foliowy 400 µg (200% RWS)
Biotyna (D-biotyna) 300 µg (600% RWS)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg (142% RWS)
Witamina A (2497,5 IU, palmitynian retinylu) 750 µg (94% RWS)
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 6 µg (240% RWS)
Witamina D (600 IU, cholekalcyferol) 15 µg (300% RWS)

RWS:% Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
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60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Kompleksowe podejście do odporności. Kompozycja witamin i minerałów (witaminy A, C, D, B6, B12, kwas foliowy oraz cynk)
wspierających odporność.

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.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku.

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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