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Supradyn intensia energy x 30 tabl
 

Cena: 59,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapń (sole wapniowe kwasu ortofosforowego), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, witamina C (kwas L-askorbinowy),
magnez (tlenek magnezu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), żelazo (fumaran żelaza (II)), substancja glazurująca -
hydroksypropylometyfoceluloza, cynk (cytrynian cynku), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina E (octan 0-lafa-tokoferylu),
substancja przeciwzbrylająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja
przeciwzbrylająca -stearynian magnezu, mangan (siarczan manganu), koenzym Q10, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu,
witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), miedź (siarczan miedzi (II)), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
substancja zagęszczająca - poliwinylopirolidon, witamina A (retinol), barwnik - ryboflawina, barwnik - tlenek żelaza żółty, substancja
przeciwpieniąca - polisorbat 80, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jod (jodek potasu), selen (selenian (VI) sodu), molibden
(molibdenian (VI) sodu), biotyna (D-biotyna), substancja glazurująca - wosk carnauba, witamina K (fitomenadion), witamina D
(cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina), substancja wypełniająca - fosforan wapnia, substancja przeciwzbrylająca -
krzemian wapnia.

Zawartość w 1 tabletce

Witamina A 800mcg (100% RWS)
Witamina D 5mcg (100% RWS)
Witamina E 12mg (100% RWS)
Witamina K 25mcg (33% RWS)
Witamina B1 3,3mg (300% RWS)
Witamina B2 4,2mg (300% RWS)
Witamina B6 2mg (143% RWS)
Witamina B12 3mcg (120% RWS)
Biotyna 0,5mg (100% RWS)
Niacyna 48mg (300% RWS)
Kwas pantotenowy 18mg (300% RWS)
Witamina C 180mg (225% RWS)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/supradyn-intensia-energy-x-30-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Magnez 80mg (21% RWS)
Wapń 120mg (15% RWS)
Żelazo 14mg (100% RWS)
Cynk 10mg (100% RWS)
Miedź 1mcg (100% RWS)
Mangan 2mg (100% RWS)
Selen 50mcg (91% RWS)
Molibden 50mcg (100% RWS)
Jod 150mcg (100% RWS)
koenzym Q10 4,5mg
kwas foliowy 200mcg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
30 tabletek (brak zawartości netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat Supradyn Intensia Energy - tabletki musujące - przeznaczony jest dla osób dorosłych, w okresach wzmożonego wysiłku
fizycznego i umysłowego.
Supradyn Intensia Energy jest preparatem wielowitaminowym zawierającym niezbędne witaminy i sole mineralne.
Preparat ten został przygotowany specjalnie dla osób bardzo aktywnych zarówno fizycznie jak i umysłowo.
Forma tabletki musującej o przyjemnym owocowym smaku ułatwia wchłanianie zawartych w preparacie witamin i składników
mineralnych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Producent:
GP Grenzach Producktions GmbH
Emil-Barell-Strasse 7
79839 Grenzach-Wyhlen, Niemcy

Dystrybutor:
Bayer Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

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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