Uporaba med nosečnostjo in dojenjem:
Doslej niso opazili neželenih učinkov.

Bio C
Naravni Vitamin C
Tablete za žvečenje
Bio C je prehransko dopolnilo.

Navodilo za uporabo tablet
Bio C
Kaj je Bio C in za kaj se uporablja?
Tablete za žvečenje z naravnim vitaminom
C – BIO C Alfreda Vogla, so pridelane na
naraven način s susenjem plodov karibskih
česenj.
Tablete za žvečenje so prehransko
dopolnilo. Zaradi svojevrstne sestave in
načina pridelave vsebuje učinkovino, ki
jo jemljemo vedno, ko se pojavi povečana
potreba po vitaminu C (kadilci, sportniki,
rekovalenscenti)
Kako jemati tablete Bio C?
Odrasli in mladostniki nad 14 let lahko
vzamete 1 tableto na dan, neodvisno
od obroka.
Priporočene dnevne količine oz. odmerka
se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in
raznovrstno prehrano.
Možni neželeni učinki tablet BIO C?
Niso poznani.

Iz previdnosti velja, da med nosečnostjo
oziroma dojenjem ne smete jemati
zdravil oz. prehranskih dopolnil, ne da
bi se prej posvetovali z zdravnikom.
Kaj vsebujejo tablete BIO C?
1 tableta vsebuje:
480 mg suhega izvlečka Acerole (8 – 10:1),
ki ustreza min. 100 mg naravnega vitamina C, pomožne snovi in naravne arome.
Navodilo diabetikom:
Vsebnost ogljikovih hidratov: 1g / 1tbl.
1 tableta = 17 kj (4kcal), kar ustreza
0,10 krusne enote (0,08 BE)
Kaj morate še upoštevati?
Tablete shranjujte pri sobni temperaturi
do 25° C. Tablet ne smete uporabljati
po datumu izteka roka uporabnosti, ki
je naveden na dnu embalaže.
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Santasapina bonboni
Echinacea bonboni
Po-Ho eterično olje
Po-Ho inhalator

Proizvaja:
BIOFORCE AG, CH-9325 Roggwil,
Švica
Uvaža in zastopa:
FARMEDICA d.o.o.,
Leskoskova 12, SI-1000 Ljubljana
www.farmedica.si
Za dodatne informacije o tabletah Bio-C–
naravni vitamin C ter ostalih izdelkih
A.Vogel nas lahko pokličete na telefon
01.5240216 ali obisčete naso spletno
stran www.farmedica.si
Pionir naravnega zdravljenja
– od leta 1923

Prehransko dopolnilo shranjujte
nedosegljivo otrokom.
Kje lahko kupite tablete BIO C?
Bio-C je na voljo v vseh lekarnah
in specializiranih prodajalnah.
Neto vsebina: 40 tablet.
Drugi izdelki A.Vogla, ki so na voljo v
Sloveniji:
– Echinaforce tablete(zdravilo)
– Echinaforce kapljice (zdravilo)
– Santasapina sirup (prehransko
dopolnilo)
– Santasapina junior sirup (prehransko
dopolnilo)

315

95317.00/201005

