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Biovital zdrowie plus 1000 ml
 

Cena: 35,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent EGIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Biovital Zdrowie Plus w postaci syropu jest produktem przeznaczonym dla osób dorosłych, niezależnie od wieku i płci,
które chcą wesprzeć swoją codzienną dietę w składniki wspierające dobrą kondycję organizmu i przyczyniające się do zachowania
energii oraz odporności. Produkt Biovital Zdrowie Plus Egis Pharmaceuticals PLC należy traktować jako wsparcie zdrowej diety, a nie jej
zamiennik.

Na co jest suplement diety Biovital Zdrowie Plus? Wskazaniem do stosowania produktu są szczególnie stany przepracowania i
przemęczenia. Biovital Zdrowie Plus jest kompozycją ekstraktu z owoców głogu, a także cennych witamin z grupy B (witamina B6,
ryboflawina, tiamina i niacyna), witaminy C i witaminy E oraz kwasu foliowego i żelaza o wysokiej biodostępności, które zapewniają
wsparcie dla kondycji organizmu w okresie zwiększonego zapotrzebowania, przyczyniając się do zachowania energii i odporności.

W skład suplementu diety wchodzi ekstrakt z owoców głogu, który przyczynia się do poprawy ukrwienia oraz odżywienia organizmu, a
także wspiera dopływ tlenu do komórek i przyczynia się do redukcji napięcia nerwowego. W formule znajduje się również kwas foliowy,
który wspiera prawidłowy poziom homocysteiny w organizmie, co znów ma znaczenie dla zdrowia układu krwionośnego, w tym serca i
naczyń krwionośnych. Dodatek witaminy C i E zapewnia natomiast wsparcie organizmu w ochronie przed działaniem wolnych rodników.
Dzięki dodaniu do suplementu diety mikrokapsułkowego żelaza o dobrej przyswajalności, można było pozbyć się metalicznego smaku
produktu i ryzyka przebarwień uzębienia, jednocześnie przyczyniając się do wsparcia transportu tlenu do komórek i tworzenia
czerwonych krwinek, a w konsekwencji do redukcji zmęczenia i stresu. W skład suplementu diety Biovital Zdrowie Plus wchodzą
również witaminy z grupy B, czyli witamina B6, tiamina, ryboflawina i niacyna, a te zapewniają wsparcie dla organizmu w okresach
nasilonego wysiłku psychicznego i fizycznego.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml syropu Biovital Zdrowie Plus, co powinno wystarczyć na miesięczną suplementację. W jego skład
wchodzi woda, sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), a oprócz tego karmel, kwas L-askorbinowy, octan dl-alfa
tokoferylu oraz gęsty ekstrakt z owoców głogu. Formułę Biovital Zdrowie Plus uzupełnia sorbinian potasu oraz amid kwasu
nikotynowego, a dodatkowo wykorzystano benzoesan sodu, cukrzan żelaza (III), chlorowodorek pirydoksyny oraz ryboflawiny 5-fosforan
sodowy. W składzie produktu znajduje się również monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy oraz L-metylofolian wapnia.
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Należy przestrzegać dawkowania Biovital Zdrowie Plus rekomendowanego przez producenta. Zalecana dzienna dawka produktu to 2
łyżki, co odpowiada 30 ml syropu dziennie. Nie powinno się przekraczać zalecanej przez producenta dobowej dawki suplementu. W
dziennej porcji suplementu diety Biovital Zdrowie Plus (30 ml syropu) znaleźć można dawkę 52,5 mg gęstego ekstraktu z owoców
głogu, 3,5 mg (25% RWS) żelaza, 200 µg (100% RWS) kwasu foliowego, 1,5 mg (136% RWS) tiaminy, 1,6 mg (114% RWS) ryboflawiny, 18
mg (112% RWS) niacyny, 2 mg (142% RWS) witaminy B6, 6 mg (50% RWS) witaminy E oraz 87 mg (109% RWS) witaminy C. W zalecanej
dziennej porcji produktu znajduje się 1 g cukru pochodzącego z soku z winogron, co może być istotne dla diabetyków.

Przeciwwskazaniem Biovital Zdrowie Plus jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Suplement diety nie powinien być
zażywany przez kobiety będące w ciąży i matki karmiące piersią. Produkt nie jest przeznaczony dla młodzieży i dzieci.

Suplement diety Biovital Zdrowie Plus nie może być traktowany jako substytut zróżnicowanej i bogatej w składniki odżywcze diety oraz
zdrowego stylu życia. Powinien stanowić ich uzupełnienie. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, czyli w
temperaturze mieszczącej się w zakresie 15-25°C. Suplement diety Biovital Zdrowie Plus należy chronić przed wilgocią oraz
zabezpieczyć tak, aby dzieci nie miały do niego dostępu.

Składniki
woda, nośnik: sorbitole, sok z białych winogron (odtworzony z koncentratu), barwnik: karmel, kwas L-askorbinowy, octan dl-alfa
tokoferylu, gęsty ekstrakt z owoców głogu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, amid kwasu nikotynowego, substancja
konserwująca: benzoesan sodu, cukrzan żelaza(III), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawiny 5-fosforan sodowy, monoazotan tiaminy,
kwas pteroilomonoglutaminowy, L-metylofolian wapnia.

Porcja dzienna (30ml) zawiera:
Gęsty ekstrakt z owoców głogu 52,5 mg*
Żelazo 3,5 mg (25%RWS)
Kwas foliowy 200 µg (100%RWS)
Tiamina 1,5 mg (136%RWS)
Ryboflawina 1,6 mg (114%RWS)
Niacyna 18 mg (112%RWS)
Witamina B6 2 mg (142%RWS)
Witamina E 6 mg (50%RWS)
Witamina C 87 mg (109%RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
1000 ml

Charakterystyka
Biovital Zdrowie jest preparatem przeznaczonym dla osób dorosłych. Jest zalecany osobom przepracowanym, przemęczonym,
potrzebującym wzmocnienia organizmu niezależnie od wieku

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących matek.

Stosowanie
Stosować 30 ml (2 łyżki stołowe) 2 razy dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Podmiot wprowadzający na rynek:
EGIS Pharmaceuticals PLC
Kereszturi ut 30-38, 1106 Budapeszt, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez:
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EGIS Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 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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