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Asparginian CardioDuo 50 tabletek
 

Cena: 11,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent UNIPHAR SP Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: UNIPHAR

ILOŚĆ: 50 tabletek

 

OPIS:

Asparaginian Cardio Duo to suplement diety, zawierający minerały (magnez, potas, żelazo), witaminy oraz głów, które wspomagają
funkcjonowanie serca, układu krążenia i nerwowego. Produkt dla osób dorosłych.

 

ZASTOSOWANIE:

Asparaginian to aminokwas, który bierze udział w różnych procesach zachodzących w ludzkim organizmie. Potas i magnez to minerały,
które wspomagają funkcjonowanie mięśni i serca. Tiamina wspomaga funkcjonowanie serca. Potas wspomaga utrzymanie właściwego
ciśnienia krwi. Witamina C wspiera witalność - zmniejsza uczucie znużenia i zmęczenia oraz wspiera energię i stan naczyń
krwionośnych. Witaminy jak: biotyna, B12, B6, tiamina, ryboflawina, niacyna i C wspierają pracę układu nerwowego. Żelazo wspomaga
produkcję czerwonych krwinek. Kwas foliowy, żelazo, witaminy (C, B12, B6) wspierają odporność organizmu.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 1 tabletkę 2 razy dziennie. Tabletki należy połykać.

 

SKŁAD:

Chlorek potasu; węglan magnezu; kwas asparaginowy; kwas L-askorbinowy; inulina; amid kwasu nikotynowego; standaryzowany wyciąg
z owoców głogu; skrobia ziemniaczana; octan D-alfa-tokoferylu; D-pantotenian wapnia; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina;
monoazotan tiaminy; glukonian żelaza; kwas pteroilomonoglutaminowy; D-biotyna; cyjanokobalamina; barwniki: dwutlenek tytanu,
azorubina; substancje glazurujące: wosk carnauba, wosk pszczeli biały.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.

Azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność, skupienie uwagi u dzieci – produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Chronić przed światłem.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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