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Rodzina Zdrowia Fullvita 65+ Active x 30 tabl
 

Cena: 11,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng) stand. 16% ginsenozydów; kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca:
celuloza; ekstrakt z aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta) stand. 20% luteiny i 4% zeaksantyny; amid kwasu nikotynowego (niacyna),
selenian sodu IV (selen), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; fumaran żelaza (żelazo), substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; glukonian miedzi II (miedź), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), tlenek cynku (cynk),
siarczan manganu (mangan), barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: guma arabska; substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu; octan retinylu (witamina A), cyjanokobalamina (witamina B12), cholekalcyferol (witamina D), chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina, monoazotan tiaminy, substancja glazurująca: glikol polietylenowy; barwnik: tlenki i wodorotlenki
żelaza; substancja przeciwzbrylająca: talk; substancja glazurująca: poliwinylopirolidon; fitomenadion (witamina K), pikolinian chromu
(chrom), kwas petroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu (jod), substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, D-biotyna

1 tabletka zawiera: (%RWS*)

Wyciąg z korzenia żeń-szenia 80 mg, w tym ginsenozydy 12,8 mg
Ekstrakt z aksamitki wzniesionej 25 mg, w tym: luteina 5 mg, zeaksantyna 1 mg
Witamina C 80 mg (100%)
Niacyna 16 mg (100%)
Witamina E 6 mg (50%)
Kwas pantotenowy 6 mg (100%)
Witamina B1 (Tiamina) 1,1 mg (100%)
Witamina B2 (Ryboflawina) 1,4 mg (100%)
Witamina B6 1,4 mg (100%)
Witamina B12 2,5 μg (100%)
Witamina D 5 μg (100%)
Biotyna 50 μg (100%)
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Kwas foliowy 200 μg (100%)
Witamina A 400 μg (50%)
Witamina K 25 μg (33%)
Żelazo 3 mg (21%)
Miedź 1 mg (100%)
Mangan 1,8 mg (90%)
Cynk 5 mg (50%)
Jod 150 μg (100%)
Chrom 40 μg (100%)
Selen 55 μg (100%)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
9,7 g

Charakterystyka

Suplement diety Rodzina Zdrowia FullVita 65+ Active został stworzony z myślą o osobach po 65. roku życia. Zawiera on 20
witamin i składników mineralnych, a także żeń-szeń z ginsenozydami oraz aksamitkę wzniesioną z luteiną i zeaksantyną.
Zawarte w preparacie składniki:

wpływają pozytywnie na odporność, witalność i kondycję fizyczną, wspomagają koncentrację, wpływają na wydolność i
kondycję fizyczną organizmu: żeń-szeń;
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych: niacyna, witaminy B1, B6, B12, C;
pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia: cynk, witaminy: A, B2;
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia: kwas pantotenowy, niacyna, żelazo, witaminy: B2, B6,
B12, C;
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego: miedź, niacyna, witaminy: B1, B2, B6, B12, C.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze 15°C -25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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