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Tokovit A + E natural x 30 kaps
 

Cena: 7,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Retinoli palmitas, Tocopheroli acetas

Opis produktu
 

Składniki
olej arachidowy, kapsułka żelatynowa (żelatyna, substancja wiążąca - glicerol), D-alfa-tokoferol (witamina E, palmitynian retinylu
(witamina A)

1 kapsułka zawiera:

witamina E - 47 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (70j.m.) 392% RWS
witamina A - 750µg ekwiwalentu retinolu (2500j.m.) 94% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek (10,4g)

Charakterystyka
Preparat zawiera naturalną witaminę E izolowaną z olejów roślinnych.
Kapsułki Tokovit A+E natural polecane są do uzupełniania codziennej diety w witaminy A i E, szczególnie osobom:

dbającym o wygląd skóry
narażonym na stres
obciążonym wysiłkiem fizycznym
będącym na diecie niskokalorycznej
przebywającym w zanieczyszczonym środowisku

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ciąża i okres karmienia. Hiperwitaminoza A. Nie należy przyjmować
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preparatów zawierających witaminę A.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.,
ul. Żmigrodzka 242 E,
51-131 Wrocław

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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