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

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

 

 

Symnatal pro baby x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 44,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent SYMPHAR SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sole wapniowe kwasu ortofosforowego, substancja wypełniająca: E460 (i), kwas L-askorinowy (zawiera laktozę mleka), tlenek magnezu,
fumaran żelaza (II), octan DL-alfa-tokoferylu, stabilizator: E1201; beta-karoten, amid kwasu nikotynowego, substancja glazurująca:
stearynian magnezu, tlenek cynku, substancja wypełniająca: E464, substancja żelująca: E468, monoazotan tiaminy, substancje
przeciwzbrylające: E553b, E551, cyjanokobalamina, siarczan miedzi (II), cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: E171,
E172, ryboflawina, substancja przeciwzbrylająca: E1505, kwas foliowy, jodek potasu, chlorek chromu (III), selenian (IV) sodu, molibednian
sodu (VI), D-biotyna

Zawartość w 1 tabletce:
Witamina A 2mg (42% RWS)
Tiamina (witamina B1)1,1 mg (100% RWS)
Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B6 1,6 mg (114% RWS)
Witamina B12 2,6 µg (104% RWS)
Witamina C 85 mg (106% RWS)
Witamina D3 200 j.m. (5 µg) (100% RWS)
Witamina E ekwiwalentu alfa-tokoferolu 15 mg (125% RWS)
Kwas foliowy 660 µg (300% RWS)
Biotyna 30 µg (60% RWS)
Niacyna ekwiwalenty niacyny 11 mg (112% RWS)
Wapń 150 mg (19% RWS)
Magnez 53 mg (14% RWS)
Chrom 30 µg (75% RWS)
Żelazo 27 mg (193% RWS)
Jod 200 µg (133% RWS)
Molibden 50 µg (100% RWS)
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Miedź 1 mg (100% RWS)
Selen 60 µg (109% RWS)
Cynk 11 mg (110% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 34 g
Zawartość w opakowaniu: 30 tabletek

Charakterystyka
Symnatal Pro Baby to multiwitaminowy i multiminerałowy suplement diety zawierający wszystkie witaminy i składniki mineralne dla
kobiet w ciąży, w okresie karmienia piersią oraz planujących ciążę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w przypadku nietolerancji laktozy.

Stosowanie
1 tabletka powlekana na dobę, rano, podczas śniadania, popijana odpowiednią ilością płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Producent:
GINSANA SA
6934-Bioggio, Szwajcaria.
Dystrybutor:
SymPhar Sp. z o.o.
ul. Włoska 1
00-777 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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