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Naturell Rhodiola + B, tabletki, 60 szt.
 

Cena: 13,89 zł

Opis słownikowy

Marka Naturell

Postać tabletki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Różaniec górski

Opis produktu
 

Opis Naturell Rhodiola + B, tabletki, 60 szt.

Opis

Rhodiola + B - suplement diety, wspomagaj?cy sprawno?? umys?ow?.

Sk?adniki

substancje wype?niaj?ce: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza

mikrokrystaliczna, ?el celulozowy; ekstrakt z korzenia Rhodiola rosea, niacyna (amid

kwasu nikotynowego), substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy

usiedowana, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), substancje glazuruj?ce:
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hydroksypropylometyioceluioza, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów

t?uszczowych (stearynian magnezu): witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),

tiamina (monoazotan tiaminy), ryboflawina, barwnik: karmel amoniakalny, substancja

glazuruj?ca: glikol polietylenowy.

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*

standaryzowany ekstrakt z

korzenia

Rhodiola rosea

100 mg

(w tym zawarto??

rozawin 3 mg)

----

niacyna 16 mg 100%

kwas pantotenowy 6 mg 100%

ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg 100%

witamina B6 1,4 mg 100%

tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

W?a?ciwo?ci sk?adników

Korze? z ró?e?ca górskiego wspiera sprawno?? umys?ow?, wspomaga sprawno?? i

wytrzyma?o?? fizyczn? oraz wspiera serce i uk?ad kr??enia poprzez utrzymanie

prawid?owego ci?nienia krwi.
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Zalecane dzienne spo?ycie

Doro?li: 1 tabletka dziennie.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Produkt nie mo?e by? stosowany przez dzieci i m?odzie? poni?ej 18. roku ?yda,

kobiety w okresie ci??y i karmienia piersi?.

Nie zaleca si? stosowania preparatu przed snem.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet?

i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)

zró?nicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej.

Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.

Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
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