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Morwa Biała VITTER BLUE tabl. 180 tabl.
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 180 tabl.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Morwa biała marki Vitter Blue to suplement diety w postaci tabletek zawierający ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba). Składnik ten
może przyczyniać się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanów w organizmie, w tym glukozy.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
Dorośli: 3 tabletki dwa razy dziennie przed posiłkiem, popijając szklanką wody.

Składniki
Substancja wiążąca: sorbitole, ekstrakt z morwy białej (Morus alba L.), substancja wypełniająca: celuloza, skrobia kukurydziana,
stabilizator: fosforany wapnia, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

6 tabletek zawiera:

ekstrakt z liści morwy białej 720 mg.

Ostrzeżenia
Nie należy stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników suplementu diety.
Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 0-25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.
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 Zawartość netto
180 tabletek

Dodatkowe informacje
Suplement zawiera substancję słodzącą.

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
Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
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