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NATURELL Rhodiola + B 60 tabl.
 

Cena: 19,58 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NATURELL, Rhodiola + witamina B, 60 tabletek

Naturell Rhodiola + B zawiera standaryzowany ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea), który: wspiera sprawność
umysłową, wspomaga sprawność i wytrzymałość fizyczną oraz wspiera serce i układ krążenia poprzez utrzymanie prawidłowego
ciśnienia krwi.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli: 1 tabletka dziennie.

Składniki: substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; ekstrakt z
korzenia Rhodiola rosea, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan
tiaminy), ryboflawina, barwnik: karmel amoniakalny, substancja glazurująca: glikol polietylenowy.

1 tabletka zawiera: standaryzowany ekstrakt z korzenia Rhodiola rosea 100mg (w tym zawartość rozawin 3mg), niacyna 16mg (100%)*,
kwas pantotenowy 6mg (100%)*, ryboflawina (witamina B2) 1,4mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, tiamina (witamina B1) 1,1mg
(100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt nie może być stosowany przez dzieci i młodzież poniżej
18. roku życia, kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu przed snem.

Ważne wskazówki:
Może zawierać śladowe ilości: skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/naturell-rhodiola-b-60-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

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 jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa.
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