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VitaBox x 40 tabl
 

Cena: 22,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent BIGGARDEN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
tlenek magnezu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z jabłka, fumaran żelaza (II), kwas L-askorbinowy
(witamina C), ekstrakt z truskawki, ekstrakt z pomarańczy, ekstrakt z żurawiny, ekstrakt z dzikiej róży, niacyna (witamina B3), tlenek
cynku, D-alfa-tokoferol (witamina E), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; ekstrakt
z pestek winogron, glukonian miedzi (II), kwas pantotenowy (witamina B5), kobalamina (witamina B12), octan retinylu (witamina A),
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1), biotyna (witamina B7).

1 kapsułka zawiera:

Magnez 9375 mg (25% RWS)
Ekstrakt z jabłka 50,00 mg*
Witamina C 40,00 mg (50% RWS)
Ekstrakt z truskawki 20,00 mg*
Ekstrakt z pomarańczy 20,00 mg*
Ekstrakt z żurawiny 20,00 mg*
Ekstrakt dzikiej jagody 20,00 mg*
Niacyna 16,00 mg (100% RWS)
Cynk 10,00 mg (100% RWS)
Żelazo 14,00 mg (100% RWS)
Ekstrakt z pestek winogron 10,00 mg*
Kwas pantotenowy 6,00 mg (100% RWS)
Witamina E 6,00 mg (50% RWS)
Witamina B6 1,40 mg (100% RWS)
Ryboflawina 1,40 mg (100% RWS)
Tiamina 1,10 mg (100% RWS)
Witamina A 400,00 µg (50% RWS)
Biotyna 50,00 µg (100% RWS)
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Witamina B12 2,50 µg (100% RWS)
Miedź 1,00 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak zaleceń dotyczących dziennego spożycia

Masa netto
40 tabletek (zawartość netto: 40 x 1000mg)

Charakterystyka
Preparat VitaBox, dzięki swojemu unikalnemu składowi, pomaga uzupełnić codzienną dietę w gamę witamin i minerałów. Wyjątkową
formułę preparatu zapewniają zawarte w nim ekstrakty z owoców pomarańczy, żurawiny, dzikiej jagody, jabłka, truskawki i pestek
winogron.
VitaBox ze względu na zawarte w nim składniki pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
utrzymaniu prawidłowego widzenia,
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
prawidłowym funkcjonowaniu serca.

Przeciwwskazania
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki preparatu.

Stosowanie
Przyjmować jedną kapsułkę dziennie, obficie popijając wodą.

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

Producent
BioGarden Sp. z o.o.
05-540 Krupia Wólka
Górna 28

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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