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Aurotyna, 30 kapsułek po przebyciu choroby
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Czym jest Aurotyna?

Aurotyna to suplement diety dedykowanym osobom zdrowym po przebyciu COVID-19.

Składniki preparatu Aurotyna:

wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji psychicznych i psychologicznych,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
wspierają odporność,
wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego,
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 kapsułka na dobę podczas posiłku, popijać dużą ilością wody.

Skład
Składniki: 1 kapsułka
Monofosforan urydyny: 50 mg
Witamina B6: 3 mg (214% RWS*)
Witamina B1: 2 mg (182% RWS*)
Witamina B12: 0,1 mg (4000% RWS*)
Kwas foliowy: 0,4 mg (200% RWS*)
Miedź: 0,155 mg (15,5% RWS*)

*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: olej słonecznikowy; żelatyna wołowa; sól dwusodowa monofosforanu-5-urydyny; substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna;
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 metylokobalamina (wit. B12); nośnik: wosk pszczeli; emulgator: lecytyna sojowa płynna; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6);
chlorowodorek tiaminy (wit. B1); glukonian miedzi II (miedź); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu; L-metylofolian wapnia (kwas foliowy); barwnik: karmin 50%.

Uwagi do stosowania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
W przypadku długotrwałego stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Zawartość:

30 kapsułek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AUROVITAS
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