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Swanson Century Formula x 130 tabl
 

Cena: 44,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 130 tabl

Postać Tabletki

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina A,C,D,E,K,B-1,B-2, Niacyna, Witamina B-6, kwas foliowy, Witamina B-12, biotyna, kwas pantotenowy, wapń, żelazo, jod, magnez,
cynk, selen, miedź, mangan, chrom, molibden, potas, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancja wiążąca: kwasy
tłuszczowe, stabilizatory: estry glicerolu i sól sodowa karboksylometylocelulozy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, woda oczyszczona, nośnik: hydroksypropylometyloceluloza, substancje glazurujące: glikol polietylenowy, guma akacjowa,
maltodekstryna.

1/2 tabletki zawiera:

Witamina A (oktanu retinylu) - 758 µg ekwiwalent retinolu (95% RWS)
Witamina C (kwas l-askorbinowy) - 45 mg (56% RWS)
Witamina D (cholekalcyferol) - 5 µg (100% RWS)
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferulu) - 10 mg ekwiwalent alfa-tokoferolu (83% RWS)
Witamina K (fitomenadion) - 12,5 µg (17% RWS)
Tiamina (witamina B-1 jako monoazotan tiaminy) - 1,125 mg (102% RWS)
Ryboflawina (witamina B-2) - 1,3 mg (93% RWS)
Niacyna (amid kwasu nikotynowego) - 10 mg (63% RWS)
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) - 1,5 mg (107% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) - 4,5 µg (180% RWS)
Biotyna - 12,5 µg (25% RWS)
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) - 5 mg (84% RWS)
Wapń (węglan wapnia) - 81 mg (10% RWS)
Żelazo (fumaran żelaza) - 13,5 mg (96% RWS)
Jod (jodek potasu) - 75 µg (50% RWS)
Magnez (tlenek magnezu) - 50 mg (14% RWS)
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Cynk (siarczan cynku) - 7,5 mg (75% RWS)
Selen (selenian sodu) - 12,5 µg (23% RWS)
Miedź (glukonian miedziowy) - 1 mg (100% RWS)
Mangan (siarczan manganu) - 2,5 mg (125% RWS)
Chrom (chlorek chromu) - 12,5 µg (31% RWS)
Molibden (molibdenian sodu) - 12,5 µg (25% RWS)
Potas (chlorek potasu) - 28,6 mg (1,5% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
188 g

Charakterystyka
Preparat uzupełniający dietę w witaminy i minerały.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.

Stosowanie
1/2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Swanson Health Products
Fargo, ND 58108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Pro Sport s.c.
Mikołaj Filarski, Małgorzata Majdaniec
Ul. Pogodna 18, 17-376 Szczecin

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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