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Centrum Immuno z ekstraktem z czarnego bzu, 60 kaps.
 

Cena: 69,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Centrum Immuno z ekstraktem z czarnego bzu to suplement diety w postaci miękkich kapsułek zawierający witaminy, minerały i
składniki naturalne przyczyniające się do wsparcia odporności.

Ekstrakt z czarnego bzu - pomaga wspierać naturalne siły obronne organizmu. 

Witaminy C, D oraz cynk - wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Selen i witamina E - przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki:
kwas L-askorbinowy (witamina C); żelatyna wołowa; substancja wiążąca: E422; substancja glazurująca: E901; ekstrakt z owoców
czarnego bzu (Sambucus nigra L.);octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); emulgator: E322; przeciwutleniacz: E307; L-selenometionina;
tlenek cynku; palmitynian retinylu (witamina A); cholekalcyferol (witamina D); barwnik: E172.

Składnik 2 kapsułki % RWS*

Witamina A (RE) 800 μg 100
Witamina D 10 μg 200
Witamina E (α-TE) 15 mg 125
Witamina C 750 mg 938
Cynk 10 mg 100
Selen 30 μg 55
Ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus
nigra)

39 mg **

w tym antocyjany 6 mg **
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*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej RWS dla krajów UE

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie popijając wodą, najlepiej podczas posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplementy diety nie
mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Opakowanie jest zabezpieczone aluminiową folią pod zakrętką. Nie stosować jeśli przed pierwszym otwarciem folia jest uszkodzona. Po
użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.

Przechowywanie:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci; w temperaturze do 25°C; chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania:
Uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Nie stosować u osób z predyspozycjami do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

Opakowanie: 60 kapsułek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

