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Zdrowe serce Prodiab x 60 kaps
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOTON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi zawierający 18% EPA i 12% DHA, żelatyna, substancja wiążąca - glicerol, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu).

Zawartość w 1 kapsułce

Olej rybi-500,8 mg* ,w tym:
EPA- 90,1 mg* EPA
DHA- 60,1 mg* DHA

Witamina E- 10 mg eqv. alfa-tokoferolu (83,3% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak ustalonej normy Zalecanego Dziennego Spożycia

Masa netto
60 kapsułek (zawartość netto: 60 x 696mg)
zawartość netto opakowania: 41,76 g

Charakterystyka
ZDROWE SERCE prodiab to suplement diety zawierający dwa istotne dla zdrowia człowieka wielonienasycone kwasy tłuszczowe z
rodziny Omega-3: kwas dokozaheksaenowy (DHA) i kwas eikozapentaenowy (EPA). Kwasy te wspomagają prawidłowe funkcjonowanie
serca, tym samym dbając o właściwą pracę całego układu krążenia.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
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Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie podczas lub po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 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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