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Viridian Beta Glukan z witaminami C, D oraz Cynkiem x 30
kaps
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VIRIDIAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
beta glukan 1,3/1,6 ( pochodzący z drożdźy), witamina C ( kwas l-askorbinowy), cynk ( cytrynian cynku), witamina D (cholekalcyferol),
otoczka : hydroksypropylometyloceluloza ( wegetariańska kapsułka)

1 kapsułka zawiera:

Beta 1,3/1,6 Glukan - 250 mg *
Witamina C - 200 mg (250% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Witamina D 1000IU - 25 ug (500% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Pojemność: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety Beta glukan z witaminami C, D oraz cynkiem to „parasol ochronny” w dogodnej formie 1 kapsułki dziennie. Cynk,
witamina C i D wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w ciąży.
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Stosowanie
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie w czasie posiłku popijając wodą.

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

Producent
Viridian Nutrition
Northamptonshire NNII
4HB UK

Ważne informacje
Odpowiednie dla wegan

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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