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Spidy witaminy i minerały dla młodych ludzi x 30 kaps
 

Cena: 16,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowane liście Yerba mate (Ilex Paraguariensis),sproszkowany korzeń żeń-szeń (Panax Ginseng), lecytyna, witamina C (kwas L-
askorbinowy),witamina E (DL-alfa-tokoferol), żelazo (mleczan żelaza), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny),witamina B2 (ryboflawina),witamina B1 (tiamina),witamina A (beta karoten), kwas foliowy, biotyna (D-
biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina), magnez (mleczan magnezu),składnik kapsułki - żelatyna .

1 kapsułka zawiera:
100 mg* sproszkowanych liści Yerba mate ( Ilex Paraguariensis) (zawartość kofeiny ok. 2 mg*), 100 mg* sproszkowanego korzenia żeń-
szeń ( Panax Ginseng), 100 mg magnezu (26% RWS), 50 mg* lecytyny, 41,3 mg Witaminy C (kwas L-askorbinowy)(51,6% RWS), 9,09 mg
witaminy E(75,7% RWS) ( DL-alfa-tokoferol), 7 mg żelaza (50 % RWS)(mleczan żelaza), 5,4 mg kwasu pantotenowego (90% RWS) ( D-
pantotenian wapnia), 840 µg witaminy B6 (60% RWS) (chlorowodorek pirydoksyny), 810 µg witaminy B2 (58,5% RWS) (ryboflawina), 400
µg witaminy B1(36,3% RWS) ( tiamina),400 µg witaminy A (50% RWS) (beta karoten), 199,8 µg kwasu foliowego (100% RWS),29,30 µg
biotyny(58,6% RWS) ( D-biotyna), 1,53 µg witaminy B12 (61,2% RWS)(cyjanokobalamina).
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat uzupełnienia niedobory witamin w okresie wzrostu, zwiększonego obciążenia fizycznego organizmu, w czasie uprawiania
sportu, a także podczas stresów w okresie edukacji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Dzieci poniżej 12 roku życia.
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Stosowanie
Zalecana porcja dobowa to 1 kapsułka dziennie. Kapsułkę najlepiej przyjmować rano po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent
P.P.U.H "GORVITA"
Szczawa 106
34-607 Szczawa

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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