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Żeń-szeń APTEO kapsułki, 30 kaps.
 

Cena: 17,75 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający żeń-szeń koreański, mający korzystny wpływ na utrzymanie witalności i energii, podtrzymanie sprawności
fizycznej i umysłowej w przypadku osłabienia, wyczerpania, zmęczenia oraz spadku koncentracji i wspomagający w stanach obniżonej
koncentracji i koordynacji oraz zmniejszające uczucie zmęczenia i znużenia witaminę C, niacynę, kwas pantotenowy, ryboflawinę,
witaminy B6, B12 i foliany.

Składniki:
Wyciąg z korzenia żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius L.), standaryzowany na zawartość 3 % ginsenozydów, DER 2,5:1;
wyciąg z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng) pochodzący z terenu Chin, standaryzowany na zawartość 3,6 %
ginsenozydów, DER 3:1; żelatyna; kwas L-askorbinowy (wit. C); amid kwasu nikotynowego (niacyna); D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy); substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk; barwnik: dwutlenek tytanu; chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6); ryboflawina (wit. B2); monoazotan tiaminy (wit. B1); cyjanokobalamina (wit. B12); kwas pteroilomonoglutaminowy
(kwas foliowy); D-biotyna (biotyna).

Składnik  1 kapsułka % RWS*
Wyciąg z żeń-szenia amerykańskiego, 250 mg
w tym ginsenozydy 7,5 mg
Wyciąg z żeń-szenia koreańskiego, w tym 200 mg
w tym ginsenozydy 7,2 mg
Witamina C 20 mg 25
Niacyna 8 mg 50
Kwas pantotenowy 6 mg 100
Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100
Kwas foliowy (foliany) 200 µg 100
Biotyna 50 µg 100
Witamina B12 2,5 µg 100
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*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie:
1 kapsułka dziennie, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Osoby
przyjmujące leki przeciwcukrzycowe powinny skonsultować przyjmowanie preparatu z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze 15 - 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 30 kapsułek twardych, masa netto 16,5 g

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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