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Asparaginian CardioDuo 50 tabletek
 

Cena: 8,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent UNIPHAR SP Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Asparaginian CardioDuo, 50 tabletek

Suplement diety zawiera w swoim składzie między innymi tiaminę, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca, magnez
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 2 razy dziennie po 1 tabletce.

Składniki: chlorek potasu; węglan magnezu; kwas asparaginowy; kwas L-askorbinowy; inulina; amid kwasu nikotynowego;
standaryzowany wyciąg z owoców głogu; skrobia ziemniaczana; octan D-alfa-tokoferylu; D-pantotenian wapnia; chlorowodorek
pirydoksyny; ryboflawina; monoazotan tiaminy; glukonian żelaza; kwas pteroilomonoglutaminowy; D-biotyna; cyjanokobalamina,
barwniki; dwutlenek tytanu, azorubina; substancje glazurując: wosk carnauba, wosk pszczeli biały.

2 tabletki zawierają: asparaginian 2mg; magnez 72mg (19,2%)*; potas 300mg (15%)*; wyciąg z owoców głogu 15,4mg; żelazo 2,1mg
(15%)*; inulina 21mg; witamina C 53,3mg (66,6%)*; witamina E - tokoferol 8mg (66,7%)*; witamina B1 - tiamina 0,73mg (66,4%)*;
witamina B2 - ryboflawina 0,93mg (66,4%)*; witamina B3 (PP) - niacyna 10,66mg (66,6%)*; witamina B5 - kwas pantotenowy 4mg
(66,7%)*; witamina B6 - pirydoksyna 0,93mg (66,4%)*; witamina B7 (H)- biotyna 133mcg (66,5%)*; witamina B9 - kwas foliowy 133mcg
(66,5%)*; witamina B12 - cyjanokobalamina 1,65mcg (66,0%)*.

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Produkt nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety.
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Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu.
Preparat należy chronić przed bezpośrednim światłem, przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze
poniżej 25° C w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Azorubina: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność, skupienie uwagi u dzieci – produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.

Producent:
UNIPHAR Sp. z o.o.
Bażancia 34,
02-892 Warszawa
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