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BetterYou Multivit Multiwitamina 25 ml
 

Cena: 55,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Aerozole

Producent BETTER YOU

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, ksylitol, guma arabska, kwas askorbinowy (C), nikotynamid (B3), kwas pantotenowy(B5), octan retinylu (A), kwas cytrynowy,
ryboflawiny-5-fosforan sodowy (B2), aromat winogronowy, Filochinon (K1), chlorowodorek pirydoksyny (B6), tiamina (B1), sorbinian
potasu, kwas foliowy, cholekalcyferol (D), jodek potasu, selenin sodu, biotyna, metylokobalamina (B12).

Dzienna porcja (4 aplikacje) zawiera:

Witamina B3 (Nikotynamid) 8 mg - (50%RWS)
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 4.5 mg - (75%RWS)
Witamina B2 (ryboflawiny 5'fosforan sodowy) (1.05 mg - 75%)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1.2 mg - (85%RWS)
Witamina B1 (tiamina) 0.55 mg - (50%RWS)
Kwas foliowy 400 ug - (200%RWS)
Witamina A (octan retinylu) 600iu/180ug - (75%RWS)
Jod (jodek potasu) 150 ug - (100%RWS)
Witamina K1 (filochinon) 75ug - (100%RWS)
Selen (selenin sodu) 75 ug - (136%RWS)
Biotyna 50 ug - (100%RWS)
Witamina C (kwas askorbinowy) 20 ug - (25%RWS)
Witamina D3 (cholekalcyferol) 800iu/20ug - (400%RWS)
Witamina B12 (metylokobalamina) 6 ug - (240%RWS)

RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
25 ml
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Charakterystyka

Multiwitamina w sprayu zawiera 14 niezbędnych składników odżywczych i łączy w sobie wygodę użycia oraz optymalny poziom
wchłaniania.
Zawiera pełne spektrum witamin z grupy B, kwasu foliowego, witamin A, C , D , K1 oraz kluczowych minerałów.
MultiVit Multiwitamina pomaga utrzymać odpowiedni poziom energii oraz wzmacnia układ odpornościowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Raz na dobę cztery aplikacje (przez naciśnięcie pompki) bezpośrednio do ust (najlepiej pod język).Wstrząsnąć przed każdym użyciem.
Dzieci powyżej 3 roku życia raz na dobę 2 aplikacje (przez naciśnięcie pompki). Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
BetterYou Ltd.
Unit 24 Shortwood Court
Shortwood Business Park
Bamsley, S74 9LH, Wielka Brytania

Dystrybutor:
HABIO
ul. Eskulapów 10
04-403 Warszawa

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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