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Selen+Cynk z witaminami 30 tabl
 

Cena: 12,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

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: 30 tabletek

 

Selen + Cynk z witaminami - suplement diety.

 

ZASTOSOWANIE:

Składniki suplementu diety:

chronią przed stresem oksydacyjnym oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

korzystnie wpływają na naturalne zdolności obronne organizmu,

uzupełniają dietę w cynk, selen oraz witaminy.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Przyjmować 1 tabletkę dziennie.

Preparat zaleca się zażywać w czasie posiłku, popijając dużą ilością płynu.

 

Sk?adniki 1 tabletka RWS*

Selen 50 µg 91%

Cynk 15 mg 150%

Witamina A 470 µg ekwiwalentu

retinolu

59%

Witamina E 5 mg ekwiwalentu

alfa-tokoferolu

42%

Witamina C 30 mg 38%

Witamina B1 (Tiamina) 0,8 mg 73%

Witamina B2
(Ryboflawina)

1 mg 71%

Witamina B6 1,1 mg 79%

Niacyna 8,9 mg ekwiwalentu

niacyny

56%

Kwas pantotenowy 5,1 mg 85%

Witamina B12 0,6 µg 24%

Biotyna 77 µg 154%

Kwas foliowy 200 µg 100%

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

SKŁAD:

substancja wypełniająca: celuloza, glukonian cynku, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
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selenian (IV) sodu, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, barwnik: dwutlenek
tytanu, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja glazurująca: stearynian magnezu, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, octan
retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, ryboflawina, monoazotan tiaminy, barwnik;
żółcień chinolinowa, kwas pteroiloglutaminowy, D-biotyna, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, cyjanokobalamina, substancje
glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywnośc i skupienie uwagi u dzieci.

Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

 

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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