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UroProwit C zurawina pietr vitC 60 tabl.
 

Cena: 5,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent PUWER POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Puwer Polska Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 94

97-300 Piotrków Trybunalski

ILOŚĆ:  60 tabletek

 

UroProwit C Wsparcie układu moczowego to suplement diety polecany dla osób dorosłych.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja  diety w składniki zawarte w preparacie w celu wsparcia układu moczowego

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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APTEKA GŁÓWNA
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669304080

 

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka.

Nazwa sk?adnika 1 tabletkaRWS*
Ekstrakt suchy z owoców ?urawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) 4:1 150 mg-
Ekstrakt suchy z korzenia pietruszki zwyczajnej (Petroselinum crispum) 4:1 50 mg-
Witamina C (Kwas L-askorbinowy) 20 mg 25,00%

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

 

SKŁAD:

Ekstrakt suchy z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) 4:1 - substancja aktywna, Ekstrakt suchy z korzenia
pietruszki zwyczajnej (Petroselinum crispum) 4:1 - substancja aktywna, Witamina C (Kwas L-askorbinowy) - substancja aktywna,
Celuloza E460 - substancja wypełniająca, Skrobia ziemniaczana - substancja wypełniająca, Sole magnezowe kwasów tłuszczowych
E470b - substancja wypełniająca, Dwutlenek krzemu E551 - substancja wypełniająca.

 

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.

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

