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Dromin tabl. 100 tabl.
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Dromin 

Suplement diety

100 tabletek

Dromin - preparat poprawiający kondycję włosów, skóry i paznokci polecany młodzieży w trakcie intensywnego wzrostu, dorosłym w
okresach osłabienia organizmu, przemęczenia.

Zawiera drożdże (Saccharomyces cerevisiae), wyciąg z pyłku kwiatowego oraz składniki mineralne (fosfor, wapń, magnez, cynk).

Składniki wspomagają prawidłowy przebieg procesów metabolicznych, dostarczają nienasyconych kwasów tłuszczowych, pomagają
utrzymać skórę w dobrej kondycji, zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia.

Sposób użycia: 2-4 tabletek, trzy raz dziennie (6-12 tabletek w ciągu dnia). Preparat najlepiej przyjmować przez okres jednego do trzech
miesięcy, stosowanie można wznowić po miesięcznej przerwie. 

Porcja dzienna (12 tabletek) zawiera:

Drożdże Saccharomyces cerevisiae 4,8 g **
Tiamina 1 mg  91 %*
Fosfor 366 mg 52 %*
Wapń 324 mg 40 %*
Magnez 124 mg 33 %*
Cynk 6 mg 60 %*
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* % Referencyjna Wartość Spożycia

** Nie ustalono Zalecanego Dzienne Spożycia

Skład: drożdże (Saccharomyces cerevisiae); składniki mineralne: sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu
ortofosforowego, tlenek magnezu, siarczan cynku; olej z nasion bawełny całkowicie utwardzony; substancja wypełniająca
-poliwinylopirolidon; substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z pyłku kwiatowego.

Uwaga: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie
stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i w czasie laktacji przed zastosowaniem powinny
skonsultować sposób suplementacji z lekarzem. 

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

 

PRODUCENT:

Farmina sp. z.o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Zakład w Myślenicach

ul. H. Cegielskiego 2

32 – 400 Myślenice
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