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Vitter Pure Biotyna 5000 42 g (60 porcji)
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 42 g

Postać Proszki

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inulina; aromat malinowy; regulator kwasowości: kwas jabłkowy; D-biotyna; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe

Porcja dzienna (1 miarka) zawiera:

Inulina - 655 mg *
Biotyna (witamina H) - 2500 µg (5000% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
42 g (60 porcji)

Charakterystyka
Biotyna 5000, suplement diety marki Vitter Pure®, zawiera w swoim składzie biotynę (witamina H). Biotyna pomaga zachować zdrową
skórę i włosy. Jest ważna dla utrzymania prawidłowego stanu błon śluzowych. Biotyna przyczynia się również do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

Idealny jako dodatek do napojów i posiłków
Bez sztucznych wypełniaczy
Bez konserwantów
Bez dodatku cukru
Bezglutenowy
Odpowiedni dla wegan

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/vitter-pure-biotyna-5000-42-g-60-porcji.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży lub matki karmiące przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli 1 płaska miarka dziennie.
Sposób podania:
Dozę proszku (1 płaska miarka) wsypać do suchego naczynia. Dodać 150 ml (3/4 szklanki) letniej wody, soku, jogurtu lub dowolnego
napoju/posiłku. Dokładnie wymieszać.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

Ważne informacje
Produkt słodzony za pomocą glikozydów stewiolowych pozyskiwanych z liści stewii.

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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