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Swanson Witamina B-12 1000 µg x 250 tabl do ssania
 

Cena: 61,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 tabl

Postać Tabletki do ssania

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Witamina B-12 1000 µg

Składniki
witamina B-12, kwas foliowy, substancja słodząca: sorbitol, mannitol, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, stabilizator:
sól sodowa karboksymetylocelulozy, hydroksypropylometyloceluloza, wzmacniacz smaku i zapachu: naturalny truskawkowy dodatek
smakowy, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu

Wartości odżywcze ½ tabletki referencyjne wartości spożycia
Witamina B-12 (jako
cyjanokobalamina)

500 µg 20000 %

Kwas foliowy 200 µg (z 332,5 µg folianu) 100 %

Stosowanie
Zalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia: ½ tabletki dziennie włóż pod język i poczekaj aż się rozpuści. W celu precyzyjnego
podziału tabletki zalecamy użycie przecinacza do tabletek. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety.

Przeciwwskazania
Uwaga! Suplement przeznaczony dla osób z zaburzeniem wchłaniania witaminy B-12 z pokarmów.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.

Producent
Pro Sport Majdaniec Filarski sp. k.
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Zawartość opakowania
82

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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