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Symfolic x 20 sasz
 

Cena: 25,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz.

Postać Proszki

Producent SYMPHAR SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
myo-inozytol, substancja przeciwzbrylająca: E551 (nano), stabilizator: E412, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)

1 saszetka zawiera:

Myo-inozytol - 2000 mg*
Kwas foliowy - 400 µg (200% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 saszetek: 45,6 g

Charakterystyka
Symfolic jest suplementem diety zawierającym myo-inozytol i kwas foliowy.

Foliany, w grupie których jest kwas foliowy przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, biorą udział w
procesie podziału komórek, pomagają w prawidłowej produkcji krwi oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny. Kwas foliowy przyczynia się także do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
Preparat jest szczególnie polecany:

 parom starającym się o dziecko
 kobietom w ciąży
 kobietom z nieregularnymi miesiączkami, zaburzeniami hormonalnymi i zespołem policystycznych jajników
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance letniej wody.

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

Producent
SymPhar Sp. z o.o.
ul. Włoska 1
00-777 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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