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LABOTEQ TONE tabletki x 30tabl.
 

Cena: 30,42 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 tabl.

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatu stokrotki, węglan magnezu, wyciąg z zielonej herbaty, pirofosforan żelaza(III), wyciąg
z liści oczaru wirginijskiego, tlenek magnezu, ß-karoten, substancja glazurująca: hydroksymetylopropyloceluloza, substancja glazurująca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, tlenek cynku, amid
kwasu nikotynowego, bursztynian D-alfa-tokoferylu , substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, D-
biotyna, selenian(VI) sodu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, siarczan manganu, jodek potasu, chlorowodorek
pirydoksyny, tlenek miedzi(II) , substancje glazurujące: wosk pszczeli, wosk carnauba

Wartości odżywcze  1 tabletka
Wyciąg z liści oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana
L.) mg

50

Wyciąg z kwiatu stokrotki (Bellis perennis L.) mg 150
Wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) mg 100
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) 8 (50%)*
Witamina A (µg ekwiwalentu retinolu) 640 (80%)*
Biotyna (µg) 50 (100%)*
Witamina E (mg ekwiwalentu tokoferolu) 6 (50%)*
Witamina B6 (mg) 0,7 (50%)*
Miedź (mg) 0,5 (50%)*
Magnez (mg) 57 (15%)*
Cynk (mg) 7,5 (75%)*
Jod (µg) 75 (50%)*
Żelazo (mg) 14 (100%)*
Selen (µg) 10 (18%)*
Mangan (mg) 0,5 (25%)*
* % referencyjnej wartości spożycia
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Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Opis
Laboteq Tone Suplement diety 30 sztuk
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