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Vitaminum A+E AMS forte, tabletki, 30 szt
 

Cena: 4,12 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Ams Pharma

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Witamina A, Witamina E

Opis produktu
 

Opis Vitaminum A+E AMS forte, tabletki, 30 szt

Witaminum AMS A+E forte to suplement diety dla pięknej i zdrowej skóry. Składniki preparatu są niezbędne do utrzymania prawidłowego
stanu skóry i pobudzają procesy jej regeneracji oraz wpływają na zachowanie prawidłowej kondycji skóry. Witamina A pomaga
zachować zdrową skórę, ma znaczący wpływ na opóźnienie procesów starzenia się skóry, pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu
błon śluzowych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek (w procesach
wzrostowych). Witamina E działa antyoksydacyjnie, zapobiegając utlenianiu nienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminy A w celu
spowolnienia starzenia się komórek.

 

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminę A i E.

 

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie w trakcie posiłku.

 

Składniki: substancje wypełniające: celuloza, skrobia kukurydziana, sorbitol; witamina E (octan D-alfa-tokoferylu); witamina A (octan
retinylu); substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy PEG 6000, poliwinylopirolidon, stearynian magnezu.

 

1 tabletka zawiera: witamina E 12mg (100%)*, witamina A 800µg tj. 2664 j.m. (100%)*.

 

*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia.
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Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Ciąża i okres karmienia piersią.

 

Ważne wskazówki:

Zawiera sorbitol.

Produkt może zawierać śladowe ilości laktozy (z mleka).

Preparat należy przechowywać w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.

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. 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

