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VISAXINUM D dla osób dorosłych tabl. 30tab
 

Cena: 29,43 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

 

Składniki suplementu diety Visaxinum D dla osób dorosłych dbają od wewnątrz o zdrowie i prawidłowy wygląd skóry, wspierają
oczyszczanie organizmu (wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego) oraz ochronę przed działaniem wolnych rodników (wyciąg z liści
zielonej herbaty) . 

 

 

ZASTOSOWANIE:

Składniki suplementu diety Visaxinum D dla osób dorosłych z cera trądzikową dbają od wewnątrz o zdrowie i prawidłowy wygląd skóry,
wspierają oczyszczanie organizmu (wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego) oraz ochronę przed działaniem wolnych rodników (wyciąg z
liści zielonej herbaty) . Dodatkowo pomagają utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi (wyciąg z liści Gymnema sylvestre),
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wspierają zdrowie wątroby (wyciąg z kłącza ostryżu długiego) oraz pomagają utrzymać dobry nastrój (wyciąg z ziela melisy).

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Zawartość składników odżywczych w zalecanej porcji dziennej

Sk?adniki 1 tabletka % referencyjnej warto?ci spo?ycia

Wyci?g z ziela fio?ka trójbarwnego (mg) 170 -

Laktoferyna (mg) 20 -

Wyci?g z korzenia mniszka lekarskiego (mg) 80 -

Wyci?g z li?ci zielonej herbaty (mg) 10 -

Wyci?g z li?ci Gymnema sylvestre (mg) 50  

Wyci?g z k??cza ostry?u d?ugiego (mg) 80  

Wyci?g z ziela melisy (mg) 60  

Cynk (mg) 15 150%

Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) 18 113%

Witamina B6 (mg) 2 143%

SKŁAD:

Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, glukonian cynku, i wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, wyciąg
z kłącza ostryżu długiego, wyciąg z ziela melisy, wyciąg z liści Gymnema sylvestre, substancia glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, laktoferyna, amid kwasu nikotynowego, wyciąg z liści zielonej herbaty, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylaiąca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek
pirydoksyny, substancje glazurujące: wosk pszczeli, wosk carnauba.

Produkt zawiera mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).

 

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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