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Symcard x 30 kaps
 

Cena: 32,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SYMPHAR SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z czerwonych drożdży ryżowych, żelatyna, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, koenzym Q10, ekstrakt z
korzenia rdestu ostrokończystego, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina (witamina
B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: E171, kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), barwniki: E122, E104, E124.

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z czerwonych drożdży ryżowych (monakolina K) - 10 mg*
Ekstrakt z korzenia rdestu ostrokończystego (Polygonum cuspidatum) standaryzowany na zawartość resweratrolu - 10 mg*
Koenzym Q10 - 20 mg*
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
13,44 g

Charakterystyka
Symcard® to suplement diety pomagający w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Symcard® zawiera w swoim
składzie tzw. naturalną statynę – monakolinę K – pochodzącą z fermentacji czerwonego ryżu, która pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Przeciwwskazania

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/symcard-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli 1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
SymPhar Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 65
00-667 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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