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Szafraceum 30 tabletek
 

Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Szafraceum, 30 tabletek

Suplement diety Szafraceum, którego składniki pomagają utrzymać pozytywny nastrój, wspomagają utrzymanie równowagi
emocjonalnej. Dodatek witamin B2, B6, B12 wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego. Żeń-szeń działa korzystnie w sytuacjach
stresowych.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki łagodzące stany napięcia nerwowego.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie.

Składniki: celuloza (substancja wypełniająca), inozytol, laktoza, L-tryptofan, ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax Ginseng), ekstrakt z
szafranu (Crocus sativus), nośnik (sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona), sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja przeciwzbrylająca), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), dutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylająca), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), kwas foliowy (kwas pteroilomonglutaminowy),
witamina B12 (cyjanokobalamina), talk (substancja przeciwzbrylająca), polidekstroza (substancja wypełniająca), dwutlenek tytanu
(barwnik), kwasy tłuszczowe (substancja przeciwzbrylająca), trójglicerydy średniołańcuchowe, tlenki i wodorotlenki żelaza (barwniki),
maltodekstryna, karminy (barwnik).

1 tabletka zawiera: ekstrakt z szafaranu 30mg, inozytol 100mg, l-tryptofan 50mg, ekstrakt z żeń-szenia 50mg, witamina B6 1,3mg
(93%)*, witamina B2 1,3mg (93%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*, kwas foliowy 200mcg (100%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować preparat po konsultacji z lekarzem.

Ważne wskazówki:

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/szafraceum-30-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

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

 

Zawiera laktozę.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
ul.Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
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