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Link do produktu: https://bionature.pl/profilaktin-300-ml-p-155.html

Profilaktin 300 ml
Cena

69,50 zł

Dostępność

Dostępność - 5 dni

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

O322

Opis produktu
.
Składniki
cukier, woda, miód pszczeli (5%), zagęszczony sok aroniowy (3%), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, witamina C (kwas
L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (Dpantotenian wapnia), ryboflawina (Wit. B2), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), kwas
foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina), zagęszczony sok malinowy ;
(0,25%), wyciąg suchy z aloesu 200:1 (0,1%), aromat, substancje konserwujące: sorbinian potasu i benzoesan sodu.
Składnik

100 ml

Dzienna porcja
(10 ml)

Dzienna porcja
(15 ml)

Witamina C

205,9 mg

20,6 mg (25,7 %*) 30,9 mg (38,6 %*)

Niacyna

46,8 mg

4,7 mg (29,4 %*)

7,0 mg (43,8 %*)

Witamina E
(ekwiwalent alfatokoferolu)

34,1 mg

3,4 mg (28,3 %*)

5,1 mg (42,5 %*)

Ryboflawina
(witamina B2)

4,8 mg

0,5 mg (37,5 %*)

0,7 mg (50 %*)

Witamina B6

4,1 mg

0,4 mg (28,6 %*)

0,6 mg (42,9 %*)

Tiamina (witamina 3,5 mg
B1)

0,4 mg 936,4 %*) 0,5 mg (45,5 %*)

Kwas foliowy

1069,8 mcg

107,0 mcg (53,3
%*)

160,5 mcg (80,2
%*)

Biotyna

133,6 mcg

31,4 mcg (26,8
%*)

20,0 mcg (40 %*)

Witamina B12

7,9 mcg

0,8 mcg (32 %*)

1,2 mcg (48 %*)

Aloes

26,1 mg

2,6 mg

3,9 mg

Miód

6,52 mg

0,625 mg

0,978 mg

* Zalecane Dzienne Spożycie

.
Zalecane dzienne spożycie
Dzieci powyżej 3 roku życia -1 raz dziennie 10 ml syropu
Dorośli -1 raz dziennie 15 ml syropu.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 10 ml produktu.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego lub którykolwiek ze składników produktu.
Wytrącający się osad świadczy o obecności naturalnych składników i nie stanowi wady wyrobu.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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