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Tiolip x 30 kaps
 

Cena: 40,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent MYLAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas alfa-liponowy, olej z ogórecznika, witamina E, witamina B1, witamina B2, kwas pantotenowy, kwas B6, selen, substancja wiążąca -
glicerol , substancja zagęszczająca - dwutlenek krzemu , emulgator - lecytyna sojowa , żelatyna wieprzowa, barwnik - tlenek żelaza

1 kapsułka zawiera:
kwas alfa-liponowy 300mg*,
olej z ogórecznika 700mg* zawierający kwas gamma-linolenowy 150mg*,
witamina E 12mg (100% RWS),
witamina B 1,1mg (100% RWS),
witamina B2 1,4mg (100% RWS),
kwas pantotenowy 6mg (100% RWS),
witamina B6 1,4mg (100% RWS),
selen 30 mcg (55% RWS).
* - brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Tiolip, to preparat, który wspomaga utrzymanie prawidłowej funkcji i metabolizmu komórek nerwowych (neuronów). Tiolip, to specjalny
preparat, który zawiera odpowiednio dobrany zestaw nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witaminy i selen. Formuła suplementu,
pomaga wspierać prawidłowy metabolizm tkanki nerwowej i wpływa na produkcję neurotransmiterów odpowiedzialnych za
przewodnictwo nerwowe.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Kobiety karmiące piersią i w ciąży mogą stosować produkt po konsultacji z lekarzem.
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Stosowanie
Zaleca się przyjmowanie 1-2 kapsułek dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i
bezpośredniego działania słońca.

Producent
Wyprodukowano w Polsce.
Podmiot Odpowiedzialny:
EmergoPharm, ul. Aleksandra Fredry 9, 05-532 Tomice
Dystrybutor:
Mylan Sp.z o.o.
Al. KEN 95
07-777 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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