SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Staflexis x 30 tabl powlekanych
Cena: 27,90 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

30 tabl powlekanych

Postać

Tabletki

Producent

BIOTON

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
siarczan glukozaminy 2KCL, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinale) DER 4:1,
suchy ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina) DER 4:1, substancja przeciwzbrylająca - fosforan diwapniowy, suchy ekstrakt z
kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa) DER 4:1, substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca- stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, barwnik - dwutlenek tytanu, węglan manganu
(eqv. 2 mg Mn), substancja wiążąca - poliwinylopirolidon, substancja zagęszczająca - guma arabska, węglan miedzi (II) (eqv. 1,00 mg
Cu(II)), barwnik - czerwień koszelinowa: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, emulgator - lecytyna
sojowa, barwnik - żółcień pomarańczowa
Zawartość w 1 tabletce
Siarczan glukozaminy 2KCL- 500 mg*
Ekstrakt z kłącza imbiru - 100 mg*
Ekstrakt z dzikiej róży- 50 mg*
Ekstrakt z kłącza ostryżu -30 mg*
Mangan- 2 mg (100% RWS)
Miedz -1 mg (100% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak ustalonej normy Zalecanego Dziennego Spożycia
Masa netto
30 tabletek (zawartość netto: 30 x 1140mg)
zawartość netto opakowania: 34,2g
Charakterystyka
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Staflexis to suplement diety zawierający glukozaminę, ważne dla optymalnej pracy stawów ekstrakty roślinne (z kłącza imbiru, ostryżu,
dzikiej róży) oraz mikroelementy.
Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie, po posiłku.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
Producent
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa
Ważne informacje
FCF: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
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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