SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Pharmaton geriavit x 100 tabl powlekanych
Cena: 93,65 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opakowanie

100 tabl powlekanych

Postać

Tabletki

Producent

BOEHRINGER INGELHEIM

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
środek wypełniający: celuloza mikrokrystaliczna; tlenek magnezu; L-askorbinian wapnia (witamina C); laktoza (mleko) wyciąg suchy z
korzenia żeń- szenioa Panax ginseng CA Meyer; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E) siarczan cynku; siarczan żelaza (II); stabilizator:
poliwinylopolipirolidon; amid kwasu nikotynowego (niacyna), palmitynian retinylu (wit. A) (nosniki: sacharoza, zealtyna rybna, skrobia
kukurydziana, przeciwutleniacz: alfa- tokoferol) środek glazurujący: alkohol poliwinylowy; srodek przeciwzbrylający: dwutlenek krzemu, Dpantotenian wapnia (kwas pantotenowy); siarczan manganu; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; środek glazurujący: glikol
polietylenowy; środek przeciwzbrylający: sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych; chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6); środek glazurujący: talk, monoazotan tiaminy ( witamina B1); cholekalcyferol (wit D) (nosniki: skrobia modyfikowana,
sacharoza i trójglicerydy średniołańcuchowe, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i alfa- tokoferol, środek przeciwzbrylający: dwutlenek
krzemu); siarczan miedzi (II); ryboflawina (witamina B2); aromaty: wanilina i czekolada; witamina B9 (kwas foliowy), , selenian (IV) sodu,
D-biotyna, cyjanokobalamina (witamina B12).
1 tabletka zawiera:
Wyciąg suchy z korzenia żeń-szenia 40 mg*
Witamina A 640,0 µg (80 %RWS)
Witamina D 6,0 µg (120 %RWS)
Witamina E 12,0 mg (100 %RWS)
Witamina C 80 mg (100 %RWS)
Tiamina 2,1 mg (190 %RWS)
Ryboflawina 2,2 mg (157 %RWS)
Niacyna 17,5 mg (109 %RWS)
Witamina B6 2,8 mg (200 %RWS)
Kwas foliowy 300 µg (150 %RWS)
Witamina B12 3,0 µg (120 %RWS
Biotyna 38,0 µg (76 %RWS)
Kwas pantotenowy 6,3 mg (105 %RWS)
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Magnez 77,5 mg (20 %RWS)
Żelazo 8,3 mg (59 %RWS)
Cynk 10,0 mg (100 %RWS)
Miedź 1,0 mg (100 %RWS)
Mangan 2,0 mg (100 %RWS)
Selen 55,0 µg (100 %RWS)
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Masa netto
Zawartość opakowania: 100 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Pharmaton Geriavit to suplement diety dla kobiet i mężczyzn, z unikalnym wyciągiem G-115 z żeń-szenia oraz starannie dobraną
kompozycją witamin i minerałów, który wspomaga organizm w optymalnym wykorzystaniu energii każdego dnia.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 tabletka powlekana na dobę. Przyjmować rano, popijając szklanką wody, najlepiej podczas śniadania.
Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 5°-25°C.
Producent
SANOFI AVENTIS
Bonifraterska 17
00-203 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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