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Cidrex Plus 80 kaps.
 

Cena: 25,02 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 80 kaps.

Postać kaps.

Producent VITAPOL-FARM

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

CIDREX PLUS

suplement diety

80 kapsułek

Preparat Cidrex Plus jest kompozycją octu jabłkowego, ekstraktu z zielonej herbaty, witaminy B6 oraz innych składników pochodzenia
roślinnego. Ocet jabłkowy jest dobrze znanym, od wielu lat stosowanym środkiem spożywczym. W skład ekstraktu z zielonej herbaty
wchodzą naturalne związki polifenolowe. Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Morszczyn pęcherzykowaty zawiera organiczne sole jodu, polisacharydy, związki śluzowe, wspomaga
redukcję masy ciała, jod zawarty w roślinie przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: ososby dorosłe 1 kapsułka 2 razy dziennie przed dowolnym posiłkiem, popijając przegotowaną wodą. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki: substancj wypełniająca - olej z nasion soi, składniki otoczki kapsułki: żelatyna i glicerol, substancja wypełniająca -
monosterynian glicerolu, ekstrakt z morszczynu, olej z kiełków pszenicy, ekstrakt z zielonej herbaty, składniki otoczki kapsułki - woda,
substancja wypełniająca - lecytyna sojowa, ocet jabłkowy (5:1), chlorowodorek pirydoksyjny, barwnik - dwutlenek żelaza czerwony,
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, barwnik dwutlenek żelaza czarny i żółty oraz dwutlenek tytanu.

2 kapsułki zawierają: 50mg ekstraktu z morszczynu (w tym 50mcg jodu (33%)*), 40mg oleju z kiełków pszenicy, 40mg ekstraktu z
zielonej herbaty, w tym: polifenole 24mg, katechiny 16mg, 80mg octu jabłkowego, 7mg witaminy B6 (500%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Przeciwwskazania: produkt niewskazany dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.

Zawiera soję.

Producent:

Vitapol-Farm Sp.z.o.o.

Sulejówek 05-071

ul.Miła 3
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