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Vitaminum A+E 2500+10mg 30kaps.HASCO
 

Cena: 5,02 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Hasco Lek

ul Żmigrodzka 242 F Wrocław

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Vitaminum A + E, kapsułki miękkie, 30 szt.

Vitaminum A + E Suplement diety polecany w celu uzupełniania codziennej diety w witaminy A i E.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Witamina A i E pełnią w organizmie istotne role.

Witamina A pomaga zachować zdrową skórę, przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu błon śluzowych. Bierze udział w
procesach wzrostowych i różnicowania się komórek. Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
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Witamina E jest antyoksydantem – pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników), zapobiega utlenianiu nienasyconych kwasów tłuszczowych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

 

Sk?adniki 1 kapsu?ka % referencyjnej

warto?ci spo?ycia

witamina E 10 mg ekwiwalentu

alfa-tokoferolu

83%

witamina A 750 ?g ekwiwalentu

retinolu (2500 j.m.)

94%

 

SKŁAD:

olej arachidowy, kapsułka żelatynowa (żelatyna, substancja wiążąca - glicerol), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), palmitynian
retinylu (witamina A).

 

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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