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Tonic Cardio APTEO, 1000 ml
 

Cena: 43,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Tonic Cardio korzystnie wpływający na funkcjonowanie serca (głóg, tiamina), utrzymanie właściwego poziomu czerwonych krwinek
(ryboflawina), wspomagający zwiększenie dopływu tlenu i poprawę krążenia obwodowego krwi (głóg), prawidłową produkcje
czerwonych krwinek (żelazo, witamina B6, witamina B12) krwi (foliany) i hemoglobiny (żelazo).

Składniki:
Woda; cukier; glukonian żelaza (II) (żelazo); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; wyciąg z owoców głogu dwuszyjkowego (Crataegus
oxyacantha L.), DER 4:1; substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; aromat; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); amid
kwasu nikotynowego (niacyna); substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; cyjanokobalamina (wit. B12); barwnik: karmel;
ryboflawiny 5’-fosforan sodowy (wit. B2); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); chlorowodorek tiaminy (wit. B1); barwnik: azorubina; kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy). 

Składnik 30 ml % RWS*
Wyciąg z owoców głogu 60 mg **
Witamina E 12 mg 100
Tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100
Ryboflawina (wit.B2) 1,4 mg 100
Niacyna 16 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Witamina B12 2,5 µg 100
Foliany (kwas foliowy) 200 µg 100
Żelazo 14 mg 100

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

**brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

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

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Zalecane spożycie: 2 łyżki stołowe (30 ml) dziennie jednorazowo lub w dwóch porcjach. Przed użyciem wstrząsnąć.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Chronić przed światłem. 

Po otwarciu produkt przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 miesięcy.

Zmiana barwy może być spowodowana obecnością wyciągu z owoców głogu i nie wpływa ona na jakość produktu.

Objętość netto: 1000 ml

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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