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VITOTAL GOLD DLA KOBIET PŁYN 1000ml
 

Cena: 17,95 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM

Opis produktu
 

VITOTAL GOLD DLA KOBIET 1000ML.

**Opis produktu:**

VITOTAL Gold DLA KOBIET - suplement diety zawierający witaminy i wyciągi roślinne. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

**Składniki:**
Woda, koncentrat z czarnej porzeczki, guma ksantanowa (substancja zagęszczająca), benzoesan sodu (substancja konserwująca),
aromat, kwas L-askorbinowy, aspartam (substancja słodząca), ekstrakt z korzenia żeń-szenia, płynny koncentrat soku z aloesu, sok z
aroni, sok żurawinowy, wyciąg z czerwonego wina, wyciąg ze skórek czerwonych winogron, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, rybofiawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.

**Działanie:**

Aloes wspomaga utrzymać prawidłowe funkcje skóry i warstw naskórka, dodatkowo wspomaga prawidłowe trawienie oraz naturalną
odporność organizmu.
Żeń-szeń wspomaga zachować optymalną wydolność i witalność, wpiera utrzymać prawidłowy poziom glukozy, oraz wspomaga
utrzymać funkcje poznawcze i wspiera pamięć.
Wyciąg z czerwonego wina wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

**Zalecane spożycie:**

Dorośli: 15 ml preparatu 2 razy dziennie.

**Wielkość opakowania:**

1000ML
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**Przeciwwskazania:**

 Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Wyrób zawiera cukier. Krystalizacja nie stanowi
wady wyrobu.

**Producent:**

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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