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Cosinus Plus 30 tabl.
 

Cena: 14,19 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent PHARMACY LABORATORIES PLUS

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Cosinus Plus - suplement diety zawierający zestaw witaminowo - roślinnych składników wspierających układ odpornościowy oraz układ
oddechowy. Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Składniki

substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), suchy ekstrakt z korzenia goryczki (Gentiana Lutea L.), suchy ekstrakt z kwiatu
dziewanny (Verbascum thapsus L.), suchy ekstrakt z Kwiatu bzu czarnego (Sambucus Nigra L.), suchy ekstrakt z ziela werbeny (Verbena
officinalis L., skrobia ziemniaczana, suchy ekstrakt z liści Andrographis paniculata standaryzowany na zawartość 98% andrografolidów
(Andrographis paniculata (Burm.f. NeeS), substancja przeciwzbrylająca (sól magnezowa kwasu tłuszczowego — stearynian magnezu),
substancja utrzymująca wilgoć (dwutlenek krzemu), witamina B2 (ryboflawina), witamina A (beta-karoten), witamina B12
(cyjanokabalamina).

Składniki 1 tabletka % RWS
Suchy ekstrakt z korzenia goryczki 50 mg (200 mg)** ---
Suchy ekstrakt z kwiatu dziewanny 50 mg (200 mg)** ---
Suchy ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg (200 mg)** ---
Suchy ekstrakt z ziela werbeny 50 mg (200 mg)** ---
Suchy ekstrakt z liści Andrographis
paniculata standaryzowany na zawartość
98% andrografolidów

25 mg w tym 24,5 mg andrografolidów ---

Witamina B2 1 mg 71,43%
Witamina A 500 µg ekwiwalentu retinolu 62,5%
Witamina B12 2,5 µg 100%
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*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

** ilość surowca roślinnego

Masa netto

13,5 g

Właściwości składników

Ryboflawina oraz witamina A pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Witamina A i witamina B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina B12 pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny. 

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia
Przechowywać w temperaturze pokojowej
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

