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Acti Vita-miner Prenatal+DHA x 30 tabl + 30 kaps
 

Cena: 39,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl + 30 kaps

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
skład tabletki: węglan wapnia, substancja wypełniająca - celuloza , kwas L-askorbinowy, tlenek magnezu, substancja glazurująca -
hydroksypropylometyloceluloza , pirofosforan żelaza (III), amid kwasu nikotynowego, barwnik - dwutlenek tytanu , tlenek cynku,
substancja glazurująca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych , D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja
glazurująca - hydroksypropyloceluloza , beta-karoten, substancja wypełniająca - dwutlenek krzemu , chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, siarczan manganu, tlenek miedzi (II), kwas pteroilomonoglutaminowy, barwnik - koszenila , D-biotyna,
jodek potasu, selenian sodu (IV), cholekalcyferol, cyjanokobalamina, substancje glazurujące - wosk pszczeli i wosk Carnauba

skład kapsułki: olej z ryb, żelatyna, stabilizator - glicerol , przeciwutleniacz - mieszanina tokoferoli

Zawartość 1 tabletki:

Beta-karoten 3 mg*
Witamina D3 10 µg (200 % RWS)
Witamina E 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (83 % RWS)
Tiamina 1,66 mg (151 % RWS)
Ryboflawina 2 mg (143 % RWS)
Witamina B6 2,2 mg (157 % RWS)
Witamina B12 1,2 µg (48 % RWS)
Witamina C 100 mg (125 % RWS)
Niacyna 17,8 mg ekwiwalentu niacyny (111 % RWS)
Biotyna 150 µg (300 % RWS)
Kwas foliowy 400 µg (200 % RWS)
Kwas pantotenowy 10,3 mg (172 % RWS)
Wapń 200 mg (25 % RWS)
Magnez 50 mg (13 % RWS)
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Cynk 15 mg (150 % RWS)
Żelazo 28 mg (200 % RWS)
Mangan 1 mg (50 % RWS)
Miedź 1 mg (100 % RWS)
Jod 150 µg (100 % RWS)
Selen 20 µg (36 % RWS)

Zawartość 1 kapsułki:

DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) 220 mg*
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego) 44 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek + 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Jedno opakowanie to zestaw 30 tabletek i 30 kapsułek. Skład tabletki to optymalnie zbilansowany zestaw witamin i minerałów.
Natomiast żelowa kapsułka zawiera dwa kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 istotne w 2 i 3 trymestrze ciąży.

Suplement diety przeznaczony dla kobiet w 2 i 3 trymestrze ciąży i karmiących piersią

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Łączenie z innymi preparatami zawierającymi witaminę A i/lub D.
Niewydolność nerek i wątroby.
Zaburzenia przemiany żelaza w organizmie.

Stosowanie
Należy przyjmować 1 tabletkę dziennie i 1 kapsułkę w czasie posiłku, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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