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

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

 

 

Witaminy dla diabetyków x 30 tabl
 

Cena: 18,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent WORWAG PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina C, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, beta-karoten, witamina B6, witamina B2, witamina B1, kwas foliowy, biotyna,
witamina B12, cynk, chrom.

1 tabletka zawiera:
witamina C 90,0 mg 112,5% RWS
witamina E 80,0 mg 664% RWS
niacyna 7,5 mg 46,67% RWS
kwas pantotenowy 3,0 mg 50% RWS
ß – karoten 2,0 mg 41,67% RWS
witamina B6 6,0 mg 428,4% RWS
witamina B2 1,5 mg 107,25% RWS
witamina B1 2,4 mg 218,06% RWS
kwas foliowy 300 µg 150% RWS
biotyna 0,03 mg 60% RWS
witamina B12 1,5 µg 60% RWS
cynk 12 mg 120% RWS
chrom 200 µg 504% RWS
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Witaminy i składniki mineralne przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę jako uzupełnienie codziennej diety. Witaminy z grupy B są
niezbędne do przekształcania cukrów w energię. Witamina C, E i prowitamina A chronią organizm przed działaniem "wolnych rodników".
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Witamina B12 wspiera proces regeneracji uszkodzonych nerwów. Mikroelementy: chrom i cynk odgrywają istotną rolę w tworzeniu i
uwalnianiu insuliny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie najlepiej po posiłku.

Przechowywanie
Prechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od wilgoci i światła.

Producent
WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
Niemcy

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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