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Retixoft 30 kaps
 

Cena: 45,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Verco S.A.

ul. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Retixoft to suplement diety zawierający kompozycję odpowiednio wyselekcjonowanych składników czynnych: kwasu alfa-liponowego,
rutozydu oraz tiamina i ryboflawina

 

 

ZASTOSOWANIE:

Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego poprzez odgrywanie ważnej roli w procesach
oddychania tkankowego, głównie w przemianie węglowodanów oraz jest częścią składową koenzymu karboksylazy (pirofosforanu
tiaminy).

Tiamina pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Dodatkowo ryboflawina przyczynia się do utrzymania
prawidłowego widzenia.
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Suplement diety dla diabetyków

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie.

 

Zawartość w 1 kapsułce:

Kwas alfa-liponowy 300 mg*

Rutozyd 25 mg*

W1itamina B2 1,4 mg (100% RWS)

Witamina B1 1,1 mg (100% RWS)

 

* brak referencyjnej wartości spożywczej

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

 

SKŁAD:

Kwas alfa-liponowy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; żelatyna, rutozyd, substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu; witamina B2 (ryboflawina), witamina B1
(monoazotan tiaminy); barwniki: żółty tlenek żelaza, chlorofilina.

 

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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