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Rodzina Zdrowia FullVital tonik witalny 1000 ml
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, stabilizator: maltitole; kwas L-askorbinowy, ekstrakt z owoców głogu standaryzowany na 5% flawonów (Crataegus Oxyacantha)
DER 4:1, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; ekstrakt z wąkroty azjatyckiej standaryzowany na 10% saponin (Cantella asiatica (L.)
Urban) DER 10:1, aromat, amid kwasu nikotynowego, glukonian żelaza (II), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; substancje
konserwujące: sorbinian potasu, bezoesan sodu; D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina,
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; cyjanokobalamina.

30 ml zawiera:

Tiamina - 1,4 mg (127% RWS)
Ryboflawina - 1,6 mg (114% RWS)
Niacyna - 18 mg (113% RWS)
Witamina B6 - 2 mg (143% RWS)
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
Witamina B12 - 1 mcg (40% RWS)
Żelazo 2,5 mg (18% RWS)
Ekstrakt z owoców głogu Crataegus oxyacantha - 100 mg*

w tym flawony - 5 mg*
Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej Centella asiatica (L.) Urban - 50 mg*

w tym saponiny - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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Objętość netto: 1000 ml

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia FullVital przeznaczony jest dla osób dorosłych chcących utrzymać dobrą kondycję organizmu
niezależnie od wieku.

Zawarty w preparacie ekstrakt z głogu wpływa korzystnie na pracę serca.
Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.
Ponadto przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Tiamina (witamina B1) i niacyna (witamina B3) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, natomiast kwas pantotenowy (witamina B5) pomaga w
utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla
dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
30 ml dziennie co odpowiada 2 łyżkom stołowym. Przed użyciem wstrząsnąć. Po otwarciu spożyć w ciągu 60 dni.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze 15oC-25oC. Chronić przed światłem i wilgotnością. 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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