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Klarin JUNIOR od 6 roku życia tabl. 30tabl
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

OPIS

Przeznaczony dla dzieci od 6 roku ?ycia jako uzupe?nienie codziennej
diety w antocyjany z borówki czernicy oraz witaminy i minera?y.

 

OPAKOWANIE
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30 tabletek a 0,26 g

 

SKŁADNIKI

Substancja wi???ca (celuloza mikrokrystaliczna), sproszkowane owoce
borówki czernicy, kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, ekstrakt z owoców
borówki czernicy, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja glazuruj?ca
(hydroksypropylometyloceluloza), substancja przeciwzbrylaj?ca (dwutlenek
krzemu), substancja wype?niaj?ca (talk), skrobia modyfikowana, substancja
przeciwzbrylaj?ca (sole magnezowe kwasów t?uszczowych), octan retinylu,
substancja glazuruj?ca (hydroksypropyloceluloza), cholekalcyferol,
chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
cyjanokobalamina, trójglicerydy ?rednio?a?cuchowe, selenian (IV) sodu.

1 tabletka (porcja dzienna) zawiera:

sproszkowane owoce
borówki czernicy

80 mg –

 witamina C  30 mg 37,5% RWS*
ekstrakt z owoców
borówki czernicy,
w tym antocyjany

10 mg
2,5 mg

–
–

 witamina E 3 mg ekwiwalentu alfa-
tokoferolu

25% RWS*

 cynk 2 mg 20% RWS*
 witamina B1 (tiamina) 0,5 mg 45,5% RWS*

witamina B2
(ryboflawina)

0,5 mg  35,7% RWS*
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 witamina B6 0,5 mg 35,7% RWS*
 witamina A 217,5 µg ekwiwalentu

retinolu
 27,2% RWS*

 selen 9 µg 16,4% RWS*
 witamina D 2,5 µg 50% RWS*

 witamina B12 0,5 µg 20% RWS*

*RWS – referencyjna warto?? spo?ycia

 

PORCJA DZIENNA

1 tabletka dziennie.

 

OPIS SKŁADNIKÓW

Borówka czernica: pomaga chroni? oczy, jest ?ród?em antyoksydantów,
które wspieraj? oczy i pomagaj? utrzyma? w?a?ciwe funkcje siatkówki oka,
stanowi naturaln? ochron? przeciwko wolnym rodnikom, wspiera
klarowno?? widzenia, utrzymuje oczy w zdrowiu, wspiera przep?yw krwi do
oka.
Witamina B2 (ryboflawina), witamina A oraz cynk pomagaj? w utrzymaniu
prawid?owego widzenia.
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Witamina D pomaga: w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego, w utrzymaniu zdrowych ko?ci, w utrzymaniu zdrowych
z?bów.

 

SPOSÓB UŻYCIA

1 tabletka dziennie.

 

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety
nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety.
Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa?
zrównowa?ony sposób ?ywienia i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
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Preparat przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni?
przed ?wiat?em i wilgoci?.

 

PRODUCENT

Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o.
ul. ?wi?ty Wojciech 29, 61-749 Pozna?
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