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NATURELL Cynk organiczny +C 60 tabl.dossania
 

Cena: 12,29 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NATURELL Cynk + Witamina C,
60 tabletek

suplement diety

Suplement diety zalecany jest w celu uzupełnienia diety w cynk, witaminę C oraz hesperydynę, rutynę i bioflawonoidy z owoców
cytrusowych. Cynk i witamina C zawarte w preparacie pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli przed uszkadzającym wpływem wolnych rodników.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie.

Składniki: substancje wypełniające:fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza (mikrokrystaliczna celuloza); witamina C (L-
askorbinian wapnia); cynk (cytrynian cynku); hesperydyna; substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu; rutyna; bioflawonoidy cytrusowe; substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza (tlenek żelaza), dwutlenek tytanu.

1 tabletka zawiera: witamina C (L-askorbinian wapnia) 80mg (100%*), hesperydyna 25mg, rutyna 15mg,bioflawonoidy cytrusowe 10mg,
cynk (cytrynian cynku) 10mg (100%*). *RWS - Referencyjne Wartości Spożycia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Dzieci poniżej 12. roku życia nie powinny stosować preparatu.

Ważne wskazówki: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią, osoby z kamicą
nerkową oraz osoby przyjmujące leki sulfonamidowe stosowanie produktu powinny skonsultować z lekarzem.
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Producent: Naturell AB Szwecja

Importer: Naturell Polska Sp. z o.o. ul.Sosnowiecka 81 31-345 Kraków
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