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BETA-KAROTENSUN FORTE tabl. 30 tabl.
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent STARPHARMA SP.Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Beta Karoten Sun forte, piękna opalenizna, 30 tabletek

Beta Karoten Sun forte, piękna opalenizna, 30 tabletek - opis produktu
Beta-karoten Sun Forte to suplement diety zawierający beta-karoten, witaminę C i witaminę E. Beta-karoten, szczególnie w duecie z
witaminą E, jest ważnym antyoksydantem. Beta-karoten pomaga zachować zdrową skórę. Witamina E pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo witamina C wspomaga regenerację zredukowanej formy witaminy E. Witamina C pomaga
również w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, naczyń krwionośnych, chrząstki i
kości. Ponadto witamina C pozytywnie wpływa na działanie układu odpornościowego i nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia
znużenia i zmęczenia oraz zwiększa przyswajanie żelaza.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie, popijając wodą.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, beta-karoten, kwas l-askorbinowy (witamina C), octan DL-alfa-tokoferolu
(witamina E), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera: beta-karoten 1002mcg (125%)*, witamina C 12mg (15%*), witamina E 6mg (50%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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 Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Tabletki suplementu diety są niepowlekane, niejednorodny kolor tabletek jest prawidłowy i wynika z dużej zawartości naturalnych
składników.
Nie przyjmować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących matek oraz dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
Starpharma Sp. z o.o.,
ul. Stawki 2, piętro 23,
00-193 Warszawa.
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