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Biovital Complex ON x 30 kaps
 

Cena: 22,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent EGIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej słonecznikowy rafinowany, żelatyna wieprzowa, tlenek magnezu, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, ekstrakt z korzenia
żeńszenia (Panax Ginseng C.A. Meyer), octan DL-alfa tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, substancja zagęszczająca - wosk pszczeli
żółty, diglicynian żelaza (II), D-pantotenian wapnia, emulgator - lecytyna sojowa, tlenek cynku, siarczan manganu jednowodny,
substancja zagęszczająca - dwutlenek krzemu, cyjanokobalamina, barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, palmitynian retinylu w oleju MCT, monoazotan tiaminy, cholekalcyferol w oleju MCT, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodan
potasu, chlorek chromu (III) sześciowodny, molibdenian (VI) sodu dwuwodny, D- biotyna, filochinon

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z żeń-szenia, 4% ginsenozydów - 40 mg*
Tiamina - 1,32 mg (120% RWS)
Ryboflawina - 2,1 mg (150% RWS)
Niacyna - 16 mg (100% RWS)
Kwas pantotenowy - 7,5 mg (125% RWS)
Witamina B6 - 2,1 mg (150% RWS)
Witamina B12 - 3 µg (120% RWS)
Witamina D - 10 µg (200% RWS)
Witamina E - 16 mg (133% RWS)
Kwas foliowy - 300 µg (150% RWS)
Biotyna - 62,5 µg (125% RWS)
Magnez - 57 mg (15% RWS)
Jod - 100 µg (67% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)
Żelazo - 2,1 mg (15% RWS)
Witamina K - 24,5 µg (33% RWS)
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Mangan - 1,8 mg (90% RWS)
Chrom - 40 µg (100% RWS)
Molibden - 50 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
BIOVITAL COMPLEX ON, stworzony z myślą o mężczyznach, który dostarcza składników, które:

przyczyniają się do zmniejszenia uczucie zmęczenia i znużenia (wit. B2, wit. B3, wit. B5, wit. B6, wit. B12, magnez, żelazo, kwas
foliowy)
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego (wit. B2, wit. B3, wit. B5, wit. B6, wit. B12, magnez,
tiamina, biotyna, jod, mangan)
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (wit. D, magnez)
pomagają w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych (cynk)
pomagają w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji- rozrodczych (cynk)
pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi (cynk)
pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi (chrom)
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (wit. B6, wit. B12, wit. D, żelazo, cynk, kwas foliowy)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Podmiot wprowadzający na rynek:
EGIS Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30-38, 1106 Budapeszt, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez
EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 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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