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Viridian Essential Female Multi x 60 kaps
 

Cena: 145,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent VIRIDIAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Acidum azelaicum

Opis produktu
 

Składniki
hydroksypropylmetyloceluloza (kapsułka), askorbinian magnezu (witamina C), D-D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy),
sproszkowane owoce żurawiny błotnej Oxycoccus palustris Pers., ekstrakt z kwiatów ketmii róży chińskiej Hibiscus rosa-sinensis,
standaryzowany na 20% kwasów, Kelp (sproszkowane algi Ascophyllum nodosum), beta karoten, chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6), sproszkowane liście lucerny siewnej Medicago sativa L., diglicynian żelaza (żelazo), askorbinian wapnia (witamina C), octan D-alfa
tokoferolu (witamina E), ekstrakt z żeń-szenia syberyjskiego Eleutherococcus senticosus, standaryzowany na 0,8% eleuterozydów,
chlorowodorek tiaminy (timina), cytrynian cynku (cynk), ryboflawina (ryboflawina), amid kwasu nikotynowego (niacyna), ekstrakt z
szafranu Crocus sativus, standayzowany na 0,3%safranalu, sproszkowana spirulina Arthrospira platensis, sproszkowane owoce borówki
czarnej Vaccinium myrtillus, ekstrakt ze skrzypu polnego Equisetum arvense, standaryzowany na 2% krzemionki, dwuwinian choliny
(cholina), L-selenometionina (selen), koenzym Q10, inozytol, potas ( cytrynian potasu), boran sodu (bor), cholekalcyferol (witamina D),
cytrynian manganu (mangan), cytrynian miedzi (miedź), pikolinian chromu (chrom), filochinin (witamina K), kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu (jod), molibdenian amonu (molibden), D-biotyna (biotyna), metylokobalamina i
adenozylokobalamina (witamina B12).

1 kapsułka zawiera:

Tiamina - 12,5 mg (1136% RWS)
Witamina B12 - 10 µg (400% RWS)
Ryboflawina - 12,5 mg (892% RWS)
Niacyna - 12,5 mg ekwiwalentu niacyny (78% RWS)
Kwas pantotenowy - 50 mg (833% RWS)
Witamina B6 - 25 mg (1785% RWS)
Biotyna - 25 µg (50% RWS)
Witamina C - 65 mg (81% RWS)
Cholina - 2,5 mg*
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
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Inozytol - 2,5 mg*
Potas - 5 mg*
Molibden - 25 µg (50% RWS)
Ekstrakt z żeńszenia syberyjskiego Eleutherococcus senticosus, standaryzowany na 0,8% eleuterozydów - 20 mg*
Selen - 27,5 µg (50% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)
Ekstrakt ze skrzypu polnego Equisetum arvense, standaryzowany na 2% krzemionki - 7,5 mg*
Jod - 37,5 µg (25% RWS)
Kelp (sproszkowane algi Ascophyllum nodosum) - 50 mg*
Żelazo - 5 mg (36% RWS)
Chrom - 50 µg (125% RWS)
Witamina K - 10 µg (15% RWS)
Mangan - 0,5 mg (25% RWS)
Miedź - 0,5 mg (50% RWS)
Witamina E - 16,775 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (140% RWS)
Beta karoten - 2,5 mg*
Koenzym Q10 - 5 mg*
Bor - 250 µg*
Ekstrakt z szafranu Crocus sativus, standayzowany na 0,3%safranalu - 10 mg*
Witamina D - 5 µg (100% RWS)
Ekstrakt z kwiatów ketmii róży chińskiej Hibiscus rosa-sinensis, standaryzowany na 20% kwasów - 50 mg*
Sproszkowane owoce żurawiny błotnej Oxycoccus palustris Pers. - 50 mg*
Sproszkowana lucerna siewna - 15 mg*
Sproszkowana borówka - 5 mg*
Sproszkowana spirulina - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Pojemność: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Essential Female multi stworzony specjalnie z myślą o potrzebach kobiet, preparat multiwitaminowy wzbogacony jest w szafran i kwiat
hibiskusa. Został stworzony w oparciu o ekstrakty roślinne i odżywcze – wszystko po to by uzyskać prosty, ale kompleksowy zestaw
witamin. Unikalny skład zestawu ( ponad 30 składników) wzbogaca nie tylko drogocenny szafran, ale również owoce żurawiny czy
syberyjski żenszeń. Essential Female Multi dedykowany jest aktywnym kobietom w wieku 18 – 39 lat.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać 1 kapsułkę raz dziennie podczas posiłku

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

Producent
Viridian Nutrition
Northamptonshire NNII
4HB UK

Ważne informacje
Odpowiednie 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
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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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