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

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

 

 

Szafraceum x 30 tabl
 

Cena: 24,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Celuloza mikrokrystaliczna, inozytol, laktoza, L-tryptofan, ekstrakt z korzenia żeń-szenia, ekstrakt z szafranu,
hydroksypropylometyloceluloza, talk polidekstroza, dwutlenek tytanu, kwasy tłuszczowe, tłuszcz roślinny, tlenek żelaza czerwony,
maltodekstryna, indygokarmin, dwutlenek krzemu, guma celulozowa usieciowana, stearynian magnezu, witamina B6, witamina B2, kwas
foliowy, witamina B12.

1 tabletka zawiera:
ekstrakt z szafaranu 30 mg*,
inozytol 100 mg*,
l-tryptofan 50 mg*,
ekstrakt z żeń-szenia 50 mg*,
witamina B6 1,3 mg (93% RWS),
witamina B2 1,3 mg (93% RWS),
witamina B12 2,5 mcg (100% RWS),
kwas foliowy 200 mcg (100% RWS).
* - brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 23,22 g.
Opakowanie zwiera 30 tabletek powlekanych.

Charakterystyka
Suplement diety wspomagający funkcje układu nerwowego. Pomaga utrzymać pozytywny nastrój i równowagę emocjonalną.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny
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skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 tabletka powlekana dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
ul. Ostrzykowizna 14A,, 05-170 Zakroczym

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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