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Solgar Witaminy i minerały prenatalne x 60 tabl
 

Cena: 49,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapń (cytrynian, węglan), magnez (cytrynian, tlenek), białko sojowe,witamina C (kwas L-askorbinowy), żelazo (dwuglicynian), naturalny
Beta-karoten, zawiera inne karotenoidy, biotyna (w preparacie), witamina E (7 IU bursztynian d-alfa tokoferylu), witamina B3 (amid kwasu
nikotynowego), cynk (dwuglicynian, tlenek), kwas L-Asparginowy, glicyna, miedź (dwuglicynian, glukonian), kwas pantotenowy
(pantotenian wapnia), mangan (dwuglicynian, glukonian), inozytol, cholina (dwuwinian), witamina D (100 IU prep. Ergokalcyferolu), kwas
foliowy, selen (L-selenometionina), jod (jodek potasu), witamina B6 (pirydoksyna kwasu solnego), witamina B1 (Tiamina jako
jednoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B12 (cyjanokobalamina), chrom (pikolinian, nie zawiera drożdży).
Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian
magnezu, dwutlenek krzemu, guma roślinna, substancja poślizgowa: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol.

Zawartość w 1 tabletce:
Wapń (cytrynian, węglan) 325 mg*
Magnez (cytrynian, tlenek) 112,5 mg*
Białko sojowe 40 mg*
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 25 mg*
Żelazo (dwuglicynian†) 7 mg*
Naturalny Beta-karoten 0,9 mg*
Zawiera inne karotenoidy 2,4 μg*
Biotyna (w preparacie) 75 μg*
Witamina E (7 IU bursztynian d-alfa tokoferylu) 5 mg*
Witamina B3 (amid kwasu nikotynowego) 5 mg*
Cynk (dwuglicynian††, tlenek) 3,75 mg*
Kwas L-Asparginowy 5 mg*
Glicyna 5 mg*
Miedź (dwuglicynian††, glukonian) 0,5 mg*
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Kwas pantotenowy (pantotenian wapnia) 2,5 mg*
Mangan (dwuglicynian††, glukonian) 0,25 mg*
Inozytol 2,5 mg*
Cholina (dwuwinian) 1 mg*
Witamina D (100 IU prep. ergokalcyferolu) 2,5 μg*
Kwas foliowy 200 μg*
Selen (L-selenometionina) 6,25 μg*
Jod (jodek potasu) 37,5 μg*
Witamina B6 (pirydoksyna kwasu solnego) 0,625 mg*
Witamina B1 (Tiamina jako jednoazotan tiaminy) 0,425 mg*
Witamina B2 (ryboflawina) 0,5 mg*
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 2 μg*
Chrom (pikolinian, nie zawiera drożdży) 6,25 μg*
* - brak podanego przez producenta na opakowaniu zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Preparat multiwitaminowo-minerałowy przeznaczony do zapewnienia wszystkich niezbędnych składników regulacyjno-odżywczych
kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska Sp. z o. o.
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera:
cukru, skrobi, drożdży, pszenicy, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegan.

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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