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Vimont lecytyna plus 500 ml
 

Cena: 33,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyny doustne

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
cukier, glukoza, lecytyna sojowa, etanol (alkohol), wyciąg ze skórek czerwonych winogron, regulator kwasowości - kwas cytrynowy ,
witaminy: niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), B1 (chlorowodorek tiaminy), B2
(ryboflawina), B6 (chlorowodorek pirydoksyny), B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), substancja
konserwująca - sorbinian potasu , aromat.

Zawartość w 45ml (3 łyżki stołowe):

Lecytyna 3600mg*
Wyciąg ze skórek czerwonych winogron 200mg*
Niacyna 16mg (100% RWS)
Kwas pantotenowy 6mg (100% RWS)
Witamina B1 1,1mg (100% RWS)
Witamina B2 1,4mg (100% RWS)
Witamina B6 1mg (71,4% RWS)
Witamina B12 0,59mcg (23,6% RWS)
Kwas foliowy 200mcg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 500ml

Charakterystyka
Suplement diety w płynie zawierający lecytynę, wyciąg ze skórek czerwonych winogron oraz witaminy.
Lecytyna zawiera cholinę, z której organizm wytwarza przekaźnik nerwowy – acetylocholinę, uczestniczącą w przekazywaniu impulsów
nerwowych.
Witaminy B6 i B12 wspomagają funkcjonowanie metabolizmu komórek.
Witamina B1 pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
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Niacyna wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.
Kwas pantotenowy wspiera prawidłowy metabolizm energetyczny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Produkt nie jest wskazany dla dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących.
Nie stosować u osób ze schorzeniami wątroby, alkoholizmem, epilepsją, uszkodzeniem mózgu.

Stosowanie
Stosować 3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej ( 1 łyżka stołowa = 15 ml ).
Przed użyciem wstrząsnąć.
Osad jest pochodzenia naturalnego.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

Ważne informacje
Preparat zawiera ok. 4 % alkoholu. Przyjmując 1 łyżkę stołową (15 ml) preparatu dostarcza się do organizmu ok. 0,6 g alkoholu,
natomiast przyjmując 3 łyżki stołowe (45 ml) dostarcza się ok. 1,8 g alkoholu.

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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