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Urydynox 30 kaps.
 

Cena: 37,68 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety 

PRODUCENT:  Solinea Sp.z.o.o. S.K.A.,

Elizówka 65, Hala I,

21-003 Ciecierzyn, Polska.

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Preparat do postępowania dietetycznego w bólach kręgosłupa, nerwobólach, polineuropatiach w celu dostarczenia substancji
odżywczych, wspomagających naturalne procesy odbudowy uszkodzonych nerwów.

 

 

ZASTOSOWANIE:

bóle kręgosłupa,

nerwobóle i polineuropatie,
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w celu dostarczenia substancji odżywczych, wspomagających naturalne procesy odbudowy uszkodzonych nerwów.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Kapsułkę należy popić odpowiednią ilością wody. Rekomendowana dawka dzienna: 1 kapsułka dziennie.

 

Warto?? od?ywcza 100g 1 kapsu?ka ZDS

Warto?? od?ywcza 1674,7kJ(404,

4kcal)

5,2kJ(1,3kc

al)

 

Bia?ko 18,2g 0,056g -

W?glowodany 1,5g 0,0045g -

T?uszcz 33,8g 0,105g -

Monofosforan urydyny 15,55g 50mg  

Witamina B12

(cyjanokobalamina)

933mcg 3mcg 120%

Witamina B1 Tiamina

(monoazotan tiaminy)

622mg 2mg 186%

Witamina B6

(chlorowodorek

pirydoksyny)

933mg 3mg 214%

Kwas foliowy 93,3mg 300mcg 150%

ZDS- Zalecane dzienne spo?ycie

 

SKŁAD:

Sól sodowa kwasu urydyno 5-monofosforanowego, witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy, substancja żelująca: żelatyna, substancja utrzymująca wilgotność: gliceryna, olej sojowy,
stabilizator: wosk pszczeli, emulgator: lecytyna sojowa, barwniki: czerwony tlenek żelaza, żółty tlenek żelaza, dwutlenek tytanu.

 

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



 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

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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