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Propolis Plus tabletki, 100 tbl
 

Cena: 22,56 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z substancjami z propolisu i pyłku kwiatowego (pyłku pszczelego) polecany osobom chcącym wspierać swoją
odporność w okresie zwiększonego ryzyka zachorowań.

Skład:
Substancje wypełniająca – mannitol; pyłek pszczeli, standaryzowany ekstrakt propolisowy (EEP); witamina C (kwas L-askorbinowy),
cytrynian cynku; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
Porcja dzienna (4 tabletki) zawiera: pyłek kwiatowy (pyłek pszczeli) 600mg, standaryzowany ekstrakt propolisowy (EEP) 100mg, cynk
10mg (100%)*, witamina C 80mg (100%)

Zawartość składników w porcji dziennej
produktu

4 tabletki RWS*

Pyłek kwiatowy (pyłek pszczeli) 600 mg -
Standaryzowany ekstrakt propolisowy (EEP) 100 mg -
Cynk 10 mg 100%
Witamina C 80 mg 100%

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
Zalecane przyjmowanie: 4 tabletki dziennie przed posiłkiem, popić obficie wodą.

Kuracja nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące, minimum 2 tygodnie. Po tym czasie należy zrobić przerwę od 1 do 3 miesięcy, po której
kurację można powtórzyć.
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Preparat można podawać dzieciom powyżej 12. roku życia lub młodszym będącym w stanie połknąć tabletkę.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego

Informacje dodatkowe:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C.

Opakowanie: 100 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków

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