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Spirulina x 250 tabl
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 tabl

Postać Tabletki

Producent KOSMETYKA NATURALNA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Spirulina, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna , ssubstancje przeciwzbrylające: tearynian magnezu i dwutlenek krzemu .

Zawartość w1 tabletce:
Spirulina 500 mg*
Witamina A 2070 µg (258,8% RWS)
Witamina D 9 µg (180% RWS)
Witamina B12 6µg (240% RWS)
Żelazo 7,5 mg (53,6% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 250 tabletek 680 mg

Charakterystyka
Składniki zawarte w preparacie:
Witamina A przyczynia się do prawidłowego metabolizmu żelaza. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina D pomagaw utrzymaniu zdrowych kości oraz prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina B12 i żelazo pomagają w prawidłowej produkcji krwinek czerwonych, hemoglobiny i funkcjonowaniu układu odpornościowego
oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Dodatkowo żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w
organizmie, a witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewskazany dla kobiet w ciąży, matek karmiących piersią.

Stosowanie
3 razy dziennie po 2 tabletki około 20 min przed jedzeniem.

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnym opakowaniu, w temperaturze do 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Kosmetyka naturalna sp. z o.o.
ul. Młynarska 35
01-175 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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