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Acti Vita-miner Senior x 60 tabl
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety acti Vita-miner Senior to preparat stworzony z myślą o osobach powyżej 50 roku życia, u których występuje zwiększone
zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne.

Zastosowanie: Jako uzupełnienie diety w witaminy, minerały i luteinę. Składniki produktu pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego (ryboflawina, witamina B12, niacyna, witamina C, biotyna, jod) i odpornościowego (witamina A, witamina C, kwas
foliowy, żelazo, cynk, selen). Dodatkowo pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (biotyna, kwas foliowy, tiamina
oraz witaminy B6 i B12) i poznawczych (żelazo, cynk, jod), zdrowych kości (witamina D, cynk) i prawidłowego widzenia (witamina A i
cynk).

Cechy

zestaw witamin i minerałów
dla osób po 50 roku życia

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, selenian (IV) sodu,
siarczan cynku, mleczan żelaza (II), amid kwasu nikotynowego, substancja glazurująca: talk, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu, D-pantotenian wapnia, substancje glazurujące: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, octan DL-alfa-tokoferylu, barwnik:
dwutlenek tytanu, cholekalcyferol, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej, chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, barwnik: żółcień
chinolinowa, cyjanokobalamina, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka dziennie, zawiera % referencyjnej wartości spożycia
Witamina A 800,0 µg ekwiwalentu retinolu 100%
Witamina E 5,5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 46%
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1 tabletka dziennie, zawiera % referencyjnej wartości spożycia
Tiamina (witamina B1) 0,83 mg 75%
Ryboflawina (witamina B2) 1,08 mg 77%
Witamina B6 1,2 mg 86%
Witamina B12 0,67 µg 27%
Witamina D 5,0 µg 100%
Witamina C 33,0 mg 41%
Biotyna 80,0 µg 160%
Niacyna 9,83 mg ekwiwalentu niacyny 61%
Kwas pantotenowy 5,67 mg 95%
Kwas foliowy 220,0 µg 110%
Żelazo 9,9 mg 71%
Cynk 10,6 mg 106%
Jod 100,0 µg 67%
Selen 55,0 µg 100%
Wyciąg z kwiatów aksamitki
wzniesionej

1,5 mg -

w tym luteiny: 300,0 µg -

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

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

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A.

Żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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