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Preventic Extra 500mg 60 kaps
 

Cena: 23,78 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT:  Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

Preventic Extra Plus suplement diety zawierający olej z wątroby rekina grenlandzkiego plus czosnek.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Składniki suplementu diety Preventic Extra Plus zaleca się stosować:

w celu podniesienia fizjologicznej odporności organizmu,

jako uzupełnienie diety w witaminę A i D3.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: raz dziennie po 2 kapsułki, przed lub po posiłku.

Dzieci powyżej 3 roku życia: raz dziennie po 1 kapsułce, przed lub po posiłku. Dzieciom należy wycisnąć zawartość kapsułki na łyżeczkę.

 

Produkt zawiera ryby i produkty pochodne.

 

Sk?adniki 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki

Olej z w?troby rekina
grenlandzkiego
dostarczaj?cy:

450 900

alkiloglicerole (mg) 90 180

witamin? A (mcg
ekwiwalentu retinolu)

178 (22%)* 356 (44%)*

witamin? D3 (mcg) 2,25 (45%)* 4,5 (90%)*

macerat olejowy z czosnku
(mg)

50 100

*% zalecanego dziennego spo?ycia.

SKŁAD:

olej z wątroby rekina grenlandzkiego, żelatyna, glicerol, macerat olejowy z czosnku.

 

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.
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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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