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Laktoferyna prosz.dosp.zaw.doust. 0,1g 15s
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 15 sasz.

Producent PHARMABEST SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Laktoferyna, proszek w saszetkach, 15 szt.

Opis
Laktoferyna - suplement diety zawierający białko serwatkowe. Produkt przeznaczony dla niemowląt i osób dorosłych.

Składniki
maltodekstryna, laktoferyna, substancja przeciwzbrylająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

Składnik

1 saszetka 2 saszetki
Laktoferyna 0,1 g 0,2 g
Produkt bezglutenowy.

Produkt bez laktozy.

Masa netto
30 g

Właściwości składników
Laktoferyna wspiera układ odpornościowym wpływa na stężenie jonów żelaza w osoczu krwi.

Zalecane dzienne spożycie
Niemowlęcia i dzieci: 1 saszetka.

Dorośli: 2 saszetki.
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Zawartość saszetki należy rozpuścić w chłodnej wodzie lub innym chłodnym płynie, dobrze wymieszać i spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników 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 i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie:
15 saszetek

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
MASTER PHARM
Wersalska 8
Łódź

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

