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Vitaminum B2 HEC na zajady x 30 tabl
 

Cena: 13,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HECPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
witamina c (kwas l-askorbinowy), witamina e (d-alfa-tokoferol), witamina b2 (ryboflawina)
substancje wypełniające:celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, stearynian magnezu

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 60 mg (75% RWS)
Witamina E - 10 mg (83% RWS)
Witamina B2 - 1,6 mg (114% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek po 120 mg, masa 3,6 g

Charakterystyka
Profilaktyka i uzupełnienie niedoboru witaminy B2 ,E i C , w stanach zapotrzebowania organizmu. Ryboflawina pomaga w utrzymaniu
prawidłowego stanu błon śluzowych i zdrowej skóry. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina
C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia : 1 tabletka podczas posiłku.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią .

Producent
Hecpharma
ul . Szkolna 8 D
05-119 Józefów

Ważne informacje
Zawarta w produkcie witamina B2 może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu.

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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