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Eliminacid 30 tabl.
 

Cena: 24,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Eliminacid, 30 tabletek

Suplement diety zawierający wyciąg z kwiatów róży stulistnej, wyciąg z zielonej herbaty, który przyczynia się do spalania tłuszczów,
wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, cynk przyczynia się do utrzymania
zdrowej skóry, włosów i paznokci. Foliany, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina, witamina B12, B6, witamina C i żelazo przyczyniają
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli: 1 tabletka dziennie.

Składniki: celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z kwiatów róży stulistnej, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z korzenia mniszka
lekarskiego, kwas L-askorbinowy, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), mleczan żelaza II, siarczan cynku, amid
kwasu nikotynowego, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu,
dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca),
chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, indygotyna (barwnik),
czerń PN (barwnik), D-biotyna, cyjanokobalamina, wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

1 tabletka zawiera: wyciąg z kwiatów róży stulistnej 100mg, wyciąg z zielonej herbaty 100mg, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego
70mg, witamina E 6,6 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (55%)*, tiamina 1,1mg (100%)*, ryboflawina 1,3mg (93%)*, witamina B6 1,4mg
(100%)*, witamina B12 0,8mcg (32%)*, witamina C 39,6mg (50%)*, biotyna 100mcg (200%)*, niacyna 11,8 mg ekwiwalentu niacyny
(74%)*, kwas pantotenowy 6,8mg (113%)*, kwas foliowy 264mcg (132%)*, żelazo 9,9mg (71%)*, cynk 10,6mg (106%)*, jod 105,8mcg
(70%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem
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powinny skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zróżnicowany sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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