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Vitter Blue Witamina C + Cynk x 20 tabl musujących
 

Cena: 4,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; kwas l-askorbinowy (witamina C); substancja wypełniająca: sorbitol; regulator kwasowości:
wodorowęglan sodu; aromat pomarańczowy; substancja wypełniająca: glikol polietylenowy; cytrynian cynku; substancje słodzące:
sacharynian sodu, aspartam; barwniki: suszony koncentrat buraka czerwonego, beta-karoten.

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 1000 mg (1250% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 tabletek musujących o smaku pomarańczowym (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Witamina C i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych
lub chorujących na kamice nerkowa. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące przed zastosowaniem suplementu diety powinny
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli 1 tabletka dziennie. Rozpuścić 1 tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.
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Przechowywanie
Suplement diety należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 8-25°C, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy
diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Diagnosis S.A. ul. Gen. W. Andersa 38A 15-113 Białystok

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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