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Vitadena complex x 30 kaps
 

Cena: 24,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
magnez (tlenek magnezu), wapń (wodorofosforan wapnia), składniki otoczki - hydroksypropylometyloceluloza i guma gellan , fosfor
(wodorofosforan wapnia), witamina C (kwas L-askorbinowy),witamina E (octan Dl-alfa tokoferylu),substancje przeciwzbrylające - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych,żelazo (fumaran żelaza), mangan (glukonian manganu), niacyna (amid kwasu nikotynowego),cynk
(tlenek cynku), selen (selenian IV sodu),kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),miedź (siarczan miedzi II),witamina B12
(cyjanokobalamina), witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1
(monoazotan tiaminy), witamina K1 (fitomenadion), chrom (pikolinian chromu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jod
(jodek potasu), molibden (molibdenian sodu), biotyna (D-biotyna).

1 kapsułka zawiera:

Witamina C - 100 mg (125% RWS)
Magnez - 100 mg (27% RWS)
Niacyna - 16 mg (100% RWS)
Witamina E - 15 mg (125% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Żelazo - 7 mg (50% RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
Mangan - 2 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)
Miedź - 1 mg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)
Molibden - 50 µg (100% RWS)
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Chrom - 40 µg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Witamina A - 800 µg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)
Witamina D - 5 µg (100% RWS)
Fosfor - 100 mg (14% RWS)
Witamina K1 - 50 µg (67% RWS)
Jod - 100 µg (67% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Ilość netto: 26,7 g
30 kapsułek po 889 mg

Charakterystyka
Zestaw 23 witamin i minerałów dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Jedna kapsułka dziennie.
Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Preparat przyjmować po posiłku, najlepiej rano.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i
światłem.

Producent
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 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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