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Vitalbon 60 kaps.
 

Cena: 42,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Vitalbon, 60 kapsułek
Suplement diety zawiera ekstrakty z owoców aronii, żurawiny, borówki, winogron i witaminy C,

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie: 2 razy dziennie po 1 kapsułce.

Składniki: ekstrakt z tarczycy bajkalskiej (Scutellaria Baicalensis Georgi), żelatyna, kora cynamonowa (Cinnamonum zeylanicum Blume.),
ekstrakt z owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon L.) ekstrakt z liści zielonej herbaty (Thea sinensis L), ekstrakt ze skrzypu polnego
(Equisetum arvense L.), kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca (maltodekstryna), ekstrakt z owoców aronii (Aronia melanocarpa
(Michx) Elliott), ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinale Rosc.), ekstrakt z owoców borówki czernicy (Vaccinum myrtilus L.), ekstrakt z
owoców winogron (Vitis vinifera L.), substancje przeciwzbrylające (starynian magnezu, dwutlenek krzemu).

2 kapsułki zawierają: ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej 300mg, kora cynamonowca 120mg, ekstrakt z owoców żurawiny 100mg,
ekstrakt z owoców aronii 40mg, ekstrakt z zielonej herbaty 100mg, ekstrakt ze skrzypu polnego 90mg, witamina C 80mg (100%)*,
ekstrakt z kłącza imbiru 24mg, ekstrakt z owoców borówki czarnej 20mg, ekstrakt z owoców winogron 6mg.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosowac w przypadku
uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym.
Chronić przed promieniami słonecznymi.
Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia.
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Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Producent:
Laboratorium Medycyny Naturalnej
Bonimed
ul.Stawowa 23
34-300 Żywiec
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