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AURA HERBALS Witamina B9 Forte (kwas foliowy) w
aerozolu 30 ml
 

Cena: 15,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Opakowanie 30 ml

Postać aer.do st.w j.ustn., roztw.

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS Witamina B9 Forte w aerozolu 30 mlWitamina B9 Forte (kwas foliowy) - kwas foliowy jest niezbędny do
syntezy DNA (warunkuje prawidłowy podział komórek), funkcjonowania układu krwiotwórczego, nerwowego oraz odgrywa kluczową rolę
w metabolizmie homocysteiny.Zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy występuje u kobiet w ciąży oraz karmiących.Suplement
diety przeznaczony jest dla osób zdrowych, pragnących uzupełnić swoją dietę o witaminę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania
organizmu.Zalecane spożyciePrzed użyciem mocno wstrząsnąć. Rozpylacz skierować w kierunku otwartych ust i rozpylić wewnątrz
jamy ustnej lub dodać do wody, soku, lub innego płynu. Przyjmowanie kwasu foliowego na czczo i razem ze źródłem witaminy C (np. sok
pomarańczowy) zwiększa jego przyswajanie.Zalecane dzienne spożycieZalecana porcja do spożycia w ciągu dnia - 2 lub 4* aplikacje. 2
(4*) aplikacje stanowią 100% zalecanego spożycia dziennego (RDA) kwasu foliowego (wit. B9).*Kobiety w ciąży i karmiące (przed
zastosowaniem skonsultować się z lekarzem).Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.WażneSuplement diety nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób żywnienia i
zdrowy tryb życia.Dzieci poniżej 10 roku życia: skonsultować z lekarzem. Dzieci poniżej 1 roku życia: nie podawać.Nie stosować u osób
uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.Suplement diety przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.SkładnikiWoda, substancja słodząca: ksylitol, substancja przeciwutleniająca: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, aromat: mięta ogrodowa, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).Wartość odżywcza w aplikacjach2 aplikacje - 200 µg
kwasu foliowego (100% RWS*)4 aplikacje - 400 µg (200% RWS*)*RWS - Referencyjna wartość spożyciaProducentAURA HERBALS
Jarosław Paulul. 23 Marca 77/381-820 Sopot, POLAND
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