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Kelp 0,15 mg Jodu tabl. 100 tabl.
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Kelp, tabletki, 100 szt.

Opis
Kelp - suplement diety, zawierający algi Kelp, które są źródłem naturalnego jodu. Produkt przeznaczony dla dzieci, młodzieży, dorosłych i
osób starszych.

Składniki
Substancja wypełniająca: fosforany wapnia, substancje przeciwzbrylające: celuloza, dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe; Fucus
vesiculosus (Kelp), stabilizator: sole magnezów kwasów tłuszczowych.

Składnik 1 tabletka % RWS*
Kelp (Fucus vesiculosus)

w tym:

Jod

30 mg 150 µg --- 100%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt nie zawiera laktozy, konserwantów, cukru

Masa netto
50 g
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 Właściwości składników
Kelp (Fucus vesiculosus) to rodzaj wodorosta, który zawiera m.in. jod.

Jod bierze udział w metabolizmie energetycznym, wspomaga zachowanie funkcji poznawczych i zdrowej skóry. Jod wspiera
funkcjonowanie tarczycy i produkcji hormonów tarczycy.

Zalecane dzienne spożycie
Dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze: 1 tabletka. Należy połknąć tabletkę podczas lub po posiłku i popić szklanka wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Produkt niewskazany dla osób wrażliwych na jod.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.

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.

Chronić od światła, wilgoci, miejsc nasłonecznionych.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych 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
Walmark a.s
Oldrichovice 44
Trinec

Dystrybutor
WALMARK
Teatralna 9
Sosnowiec

 

Galeria
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