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Kelp 0,15 mg Jodu tabl. 50 tabl.
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
WALMARK KELP 150 mg - 50 tabl.

WALMARK KELP 150 mg

Wskazania:

Kelp 150 mg marki Walmark jest suplementem diety wskazanym do stosowania celem uzupełnienia codziennej diety w jod. Produkt jest
przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Właściwości:

Kelp (morszczyn pęcherzykowaty) to wodorost, który stanowi naturalne źródło jodu (pierwiastek biorący udział w produkcji hormonów
tarczycy). Dodatkowo, zawiera też takie pierwiastki, jak potas, magnez, wapń oraz żelazo. Jod działa wspomagająco na prawidłową
produkcję hormonów tarczycy oraz jej właściwe funkcjonowanie. Oprócz tego jod pełni ważna funkcję w prawidłowym działaniu układu
nerwowego - pomaga utrzymać prawidłowe funkcje poznawcze. Pierwiastek ten ma również korzystny wpływ na metabolizm
energetyczny oraz stan skóry.

Składniki:

substancja wypełniająca: fosforany wapnia, substancje przeciwzbrylające: celuloza, dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe; Fucus
vesiculosus (Kelp), stabilizator: sole magnezowe kwasów tłuszczowych

Każda tabletka zawiera:
Kelp (Fucus vesiculosus) - 30,0 mg (zaw. - Jod 150 mcg, 100% realizacji zalecanego dziennego spożycia).
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 Stosowanie:

Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki dziennie po posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Ważne informacje:
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej.
Chronić przed działaniem wilgoci i światła słonecznego.

Opakowanie:

50 tabletek
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.

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
ul.Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
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