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Zatoxin, 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 11,28 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Zatoxin® jest suplementem diety, który zawiera kompozycje ekstraktów roślinnych: kwiat dziewanny, ziele werbeny, korzeń lukrecji,
kwiaty bzu czarnego, korzeń goryczki, liście Andrographis paniculata. Dodatkowo wzbogacony jest o beta-glukany z drożdży
Saccharomyces cerevisiae oraz witaminę B2 (ryboflawinę).

Zatoxin® jest suplementem diety, który zawiera kompozycje ekstraktów roślinnych: kwiat dziewanny, ziele werbeny, korzeń lukrecji,
kwiaty bzu czarnego, korzeń goryczki, liście Andrographis paniculata. Dodatkowo wzbogacony jest o beta-glukany z drożdży
Saccharomyces cerevisiae oraz witaminę B2 (ryboflawinę).
Witamina B2 − pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej i zbilansowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Witamina B2 – pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.
Zawartość (w 2. tabletkach)
Ekstrakt z korzenia goryczki – 48 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny – 80 mg
Ekstrakt z kwiatu czarnego bzu – 80 mg
Ekstrakt z korzenia lukrecji – 20 mg
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata – 40 mg
Beta-glukany z drożdży Saccharomyces cerevisiae – 80 mg
Witamina B2 – 1,4 mg (100% RWS*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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Należy zapoznać się z etykietą lub ulotką dołączoną do suplementu diety, która zawiera informacje na temat zastosowania, sposobu
użycia, przechowywania oraz odpowiednich ostrzeżeń. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

