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

Plusssz 100% Multiwitamina+ magnez x 20 tabl musujące
Cena: 8,09 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

20 tabl mus

Postać

Tabletki musujące

Producent

POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; węglan magnezu; substancja wypełniająca: sorbitole; witaminy (kwas Laskorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfatokoferylu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina); aromaty; koncentrat soku buraka czerwonego w
proszku; substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny; substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; sok
pomarańczowy w proszku – 0,1%; sok mango w proszku – 0,1%; koenzym Q10.
1 tabletka zawiera:
Witamina C 80 mg 100% RWS*
Witamina E 12 mg 100% RWS*
Tiamina 1,1 mg 100% RWS*
Ryboflawina 1,4 mg 100% RWS*
Niacyna 16 mg 100% RWS*
Kwas pantotenowy 6 mg 100% RWS*
Witamina B6 1,4 mg 100% RWS*
Biotyna 50 μg 100% RWS*
Kwas foliowy 200 μg 100% RWS*
Witamina B12 2,5 μg 100% RWS*
Magnez 187,5 mg 50% RWS*
Koenzym Q10 400 μg*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Masa netto
86 g (20 tabletek po 4,3 g)
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Charakterystyka
Plusssz 100% Multiwitamina + Magnez to specjalistyczny preparat zawierający kompleks 10 najważniejszych witamin w
ilościach zapewniających 100% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia dla osób dorosłych w 1 tabletce.
Ponadto zawiera niezbędny dla organizmu magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.
Magnez przyczynia pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Tiamina i Biotyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Kwas foliowy i niacyna pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina B6, B12 i Ryboflawina przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
rozpuścić jedną tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.
Przechowywanie
przechowywać w szczelnie zamkniętej tubie, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 st.C, w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice
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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