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Plusssz Gold Vital Tonik 1000g
 

Cena: 18,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 g (butelka)

Postać płyn doustny

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Plusssz Gold Vital Tonik,

płyn, 1000 g (900 ml. Suplement diety wspomagający witalność, odporność i wzmocnienie organizmu.

ZASTOSOWANIE:

Plusssz Gold Vital Tonik jest produktem wspomagającym osoby po 45 roku życia, zalecanym tym, którzy czują się osłabieni, zmęczeni
lub potrzebują wzmocnienia sił witalnych dla swojego organizmu. Preparat ten został opracowany jako odpowiedź na szczególne
potrzeby osób dorosłych.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Stosować 2 razy dziennie po jednej łyżce stołowej (15ml) lub użyć załączonej miarki.

Produkt wymaga rozcieńczenia: rozcieńczyć w wodzie, herbacie, soku lub innym płynie.

Po otwarciu produkt zaleca się przechowywać w lodówce nie dłużej niż 45 dni.

Porcja dzienna: 30 ml.

 

Sk?adniki 30 ml % ZDS*
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Niacyna 2,4 mg 15%

Witamina B6 0,21 mg 15%

Kwas foliowy 30 mcg 15%

Kwas pantotenowy 0,9 mg 15%

Biotyna 7,5 mcg 15%

Witamina B12 0,375 mcg 15%

Owoc g?ogu 68 mg --

Owoc ró?y 224 mg --

Li?? melisy 72 mg --

Ziele rozmarynu 36 mg --

*% realizacji zalecanego dziennego spo?ycia

SKŁAD:

woda, substancja zagęszczająca: sorbitol, wyciąg złożony z owocu róży, liścia melisy, owocu głogu, ziela rozmarynu; nośnik: gliceryna,
barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
witaminy: amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy (PGA), D-
biotyna, cyjanokobalamina.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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