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Witamina A+E x 30 kaps (Avet)
 

Cena: 5,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AVET

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej sojowy, składnik otoczki - żelatyna wieprzowa , octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), substancja wiążąca - gliceryna , octan retinylu
(witamina A).

Zawartość w 1 kapsułce

Witamina A 750 µg (2500 j.m.) - 93,75% RWS
Witamina E 20 mg - 167% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek miękkich po ok. 300 mg

Charakterystyka

Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Witamina A pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.
Witamina A pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
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Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie, po posiłku. Kapsułkę należy popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33b
03-176 Warszawa

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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