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Geriamoc x 100 kaps
 

Cena: 73,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej sojowy rafinowany, żelatyna, węglan wapnia (wapń), substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, lecytyna sojowa, L-askorbinian
wapnia (witamina C), wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng), wosk pszczeli, fumaran żelaza II (żelazo), octan DL-alfa tokoferylu
(witamina E), amid kwasu nikotynowego (niacyna), L-selenometionina (selen), siarczan manganu (mangan), barwniki – tlenki i
wodorotlenki żelaza, aromat czekoladowy, palmitynian retinylu (witamina A), siarczan miedzi II (miedź), cyjanokobalamina (witamina
B12), tlenek cynku (cynk), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy (tiamina), ryboflawina, barwnik – dwutlenek
tytanu, cholekalcyferol (witamina D), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna (biotyna).

1 kapsułka zawiera:

wyciąg z korzenia żeń-szenia – 40mg*, w tym:
ginsenozydy – 1,6mg*

witamina A (mcg ekwiwalentu retinolu) – 800µg (100% RWS)
witamina D – 5µg (100% RWS)
witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) – 12mg (100% RWS)
witamina C – 60mg (75% RWS)
witamina B1 (tiamina) – 1,1mg (100% RWS)
witamina B2 (ryboflawina) – 1,4mg (100% RWS)
niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) – 16mg (100% RWS)
witamina B6 – 1,4mg (100% RWS)
kwas foliowy – 200µg (100% RWS)
witamina B12 – 2,5µg (100% RWS)
biotyna – 50µg (100% RWS)
wapń – 120mg (15% RWS)
żelazo – 10,5mg (75% RWS)
cynk – 1,5mg (15% RWS)
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miedź – 1mg (100% RWS)
mangan – 2mg (100% RWS)
selen – 55µg (100% RWS)
lecytyna – 100mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS – Referencyjna wartość spożycia.

Masa netto
151,98 g

Charakterystyka
GERIAMOC to suplement diety zawierający żeń-szeń, witaminy i składniki mineralne, które pomagają w utrzymaniu wydolności fizycznej.
Dzięki zawartości witaminy B1 (tiaminy) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz serca. Dodatkowo biotyna,
witamina C, witamina B6 i B12 pomaga w prawidłowym utrzymaniu funkcji psychologicznych.
Produkt polecany jest dla osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25ºC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed promieniami słonecznymi.

Producent
ADAMED Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

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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