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Cynk organiczny Naturtabs Mint x 50 tabl.
 

Cena: 20,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK S.A.

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety Natur Tabs Fresh Mint to tabletki do ssania zawierające organiczny cynk w postaci glukonianu cynku. Mają one
przyjemny naturalny aromat miętowy, który zapewnia uczucie świeżości w jamie ustnej.

Tabletka powinna być umieszczona na języku i rozpuszczać się przez około 2 minuty, co pozwala na stopniowe uwalnianie cynku i
korzystanie z jego właściwości odżywczych.

Wskazania
Zaleca się przestrzeganie zalecanej dziennej porcji suplementu diety Cynk organiczny Natur Tabs Fresh Mint. Przekraczanie zalecanej
dawki może być niebezpieczne i niekorzystne dla zdrowia.

Suplement diety nie może zastępować zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Ważne jest, aby dbać o zrównoważone
odżywianie i prowadzić aktywny tryb życia, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie organizmu.

Suplement diety Cynk organiczny Natur Tabs Fresh Mint jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie jest odpowiedni dla dzieci.

Nadmierna konsumpcja suplementu może wywołać efekt przeczyszczający, dlatego ważne jest przestrzeganie zalecanej porcji.

Należy przechowywać suplement w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Produkt
powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Warto zauważyć, że suplement diety Cynk organiczny Natur Tabs Fresh Mint nie zawiera cukrów, ale zawiera substancje
słodzące takie jak ksylitol i sorbitol.
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Substancje słodzące - sorbitol i ksylitol; glukonian cynku; aromat miętowy; substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i dwutlenek krzemu; substancja słodząca - sacharynian sodu.

1 tabletka zawiera: cynk 7mg (70%)*.
2 tabletki zawierają: cynk 14mg (140%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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