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+48 42 279 40 05

Androvit plus x 30 kaps
Cena: 23,29 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

30 kaps.

Postać

Kapsułki

Producent

GLENMARK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
substancja wypełniająca: olej sojowy , tlenek magnezu, tauryna, kwas L-askorbinowy (witamina C), stabilizator: olej palmowy, stabilizator:
olej kokosowy, stabilizator: wosk pszczeli żółty, niacyna: amid kwasu nikotynowego, żelazo, glukonian cynku, octan DL-alfa-tokoferolu
(witamina E), D-pantotenian wapnia (witamina B5), glukonian miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy,
palmitynian retinolu (witamina A), kwas foliowy, D-biotyna, selenian (IV) sodu, chlorek chromu (II), cyjanokobalamina, emulgator: lecytyna
sojowa , skład otoczki: żelatyna (substancja wiążąca), glicerol, nośnik barwników: krzemian glinowo-potasowy , barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.
Zawartość składników w zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Magnez 56,25 mg (15% RWS)
Tauryna 50 mg*
Witamina C 30 mg (37,5% RWS)
Niacyna (Witamina PP) (mg ekwiwalentu niacyny) 9 mg (55,5% RWS)
Żelazo 7 mg (50% RWS)
Cynk 6,38 mg (63,5% RWS)
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 4,5 mg (25% RWS)
Kwas pantotenowy (Witamina B5) 3 mg (50% RWS)
Miedź 1 mg (100% RWS)
Pirodoksyna (Witamina B6) 0,9 mg (64% RWS)
Roboflawina (Witamina B2) 0,8 mg (57% RWS)
Tiamina (Witamina B1) 0,7 mg (63,5% RWS)
Witamina A (mcg ekwiwalentu retinolu) 500 mcg (63% RWS)
Kwas foliowy 200 mcg (100% RWS)
Biotyna 50 mcg (100% RWS)
Selen 30 mcg (54,5% RWS)
Chrom 25 mcg (62,5% RWS)
Witamina B12 0,5 mcg (20% RWS)
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* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Zawartość netto: 30 kapsułek po 820 mg
Charakterystyka
Produkt przeznaczony głównie dla mężczyzn.
Substancje zawarte w suplemencie diety AndroVit Plus:
wspomagają wydolność organizmu,
wspomagają prawidłowy metabolizm energetyczny,
wspomagają prawidłową sprawność seksualną oraz płodność,
pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 kapsułka dziennie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
Dystrybutor
Glenmark Distributors Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Miejsce wytarzania
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław
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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