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Vitapil mama x 60 tabl
 

Cena: 50,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Świeczki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitapil Mama w postaci tabletek jest produktem przeznaczonym dla kobiet karmiących piersią, który stanowi
kompozycję witamin i składników mineralnych uzupełniających dietę matki karmiącej. Vitapil Mama od Nutropharma w swoim składzie
zawiera aż 18 cennych składników odżywczych, które istotne są dla stanu zdrowia włosów i kondycji skóry głowy. To między innymi
biotyna, selen i cynk, a także miedź, witamina B12, jod i niacyna, a dodatkowo witamina B6 oraz krzem.

Na co jest Vitapil Mama? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest okres laktacji, który wiąże się ze zwiększonym
zapotrzebowaniem organizmu na pewne witaminy i składniki mineralne. Produkt zawiera starannie skomponowaną formułę, która
obejmuje optymalne dla matki karmiącej dawki składników aktywnych, które uzupełniają ewentualne niedobory w organizmie,
przeciwdziałając skutkom tych niedoborów, a oprócz tego wspomagają prawidłową kondycję włosów. Szczególnie może być pomocny
w przypadku wypadania włosów lub ich powolnego wzrostu, a także przy osłabionej kondycji włosów lub kondycji skóry głowy.

W opakowaniu o masie netto 75 g znajduje się 60 tabletek Vitapil Mama. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 70 mg L-cysteiny,
60 mg L-metioniny oraz 70 mg L-lizyny. Oprócz tego suplement diety Vitapil Mama zawiera 40 mg (50% RWS) witaminy C oraz 20 mg
sproszkowanych pędów bambusa (75% krzemionki), w tym 7 mg krzemu, a dodatkowo 14 mg (100% RWS) żelaza, 10 mg (100% RWS)
cynku oraz 8 mg (50% RWS) niacyny. W formule Vitapil Mama znaleźć można również 3 mg (50% RWS) kwasu pantotenowego; 0,7 mg
(50% RWS) witaminy B2; 0,7 mg (50% RWS) witaminy B6; a dodatkowo 0,6 mg (55% RWS) witaminy B1 i 0,5 mg (50% RWS) miedzi.
Całość uzupełnia dodatek 200 µg (25% RWS) witaminy A, 200 µg (100% RWS) kwasu foliowego i 75 µg (50% RWS) jodu, a oprócz tego
30 µg (55% RWS) selenu, 25 µg (50% RWS) biotyny oraz 1,4 µg (56% RWS) witaminy B12. Oprócz tego w skład suplementu wchodzą
substancje pomocnicze – ich lista wymieniona jest na opakowaniu.

Zalecane dawkowanie Vitapil Mama to 1 tabletka suplementu diety dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej przez producenta dawki
suplementu, gdyż nie zwiększy to jego działania, a może mieć skutki negatywne. Nie każdy ponadto powinien stosować suplement diety
Vitapil Mama. Przeciwwskazaniem Vitapil Mama jest nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników tabletek, w tym zarówno
którykolwiek z ich składników czynnych, jak i ze składników pomocniczych.
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Suplementu diety Vitapil Mama nie powinno się traktować jako zamiennika zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia, gdyż nim nie
jest – może stanowić natomiast dodatkowe wsparcie organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i składniki
mineralne. Suplementy diety, w tym także Vitapil Mama, wymagają prawidłowego sposobu przechowywania, w tym w szczególności
zabezpieczenia, aby nie były widoczne i dostępne dla dzieci. Vitapil Mama należy dodatkowo chronić przed wilgocią i przechowywać w
temperaturze pokojowej.

Składniki
Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, chlorowodorek lizyny, glukonian (II) cynku, substancja przeciwzbrylająca:
celuloza; L-cysteina, L-metionina, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), sproszkowane pędy bambusa. Substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; kwas nikotynowy, selenian (VI) sodu, D-
pantotenian wapnia, siarczan (II) miedzi, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna.

Składniki aktywne (1 tabletka zawiera):
Witamina C - 40 mg (50%)*
Witamina B1 - 0,6 mg (55%)*
Witamina B2 - 0,7 mg (50%)*
Niacyna - 8 mg (50%)*
Witamina B6 - 0,7 mg (50%)*
Kwas foliowy - 200 µg (100%)*
Witamina B12 - 1,4 µg (56%)*
Biotyna - 25 µg (50%)*
Kwas pantotenowy - 3 mg (50%)*
Żelazo - 14 mg (100%)*
Cynk - 10 mg (100%)*
Miedź - 0,5 mg (50%)*
Selen - 30 µg (55%)*
Jod - 75 µg (50%)*
Sproszkowane pędy bambusa (75% krzemionki) – 20 mg, w tym krzem 7 mg
L-lizyna - 70 mg
L-cysteina 70 mg
L-metionina 60 mg

* % referencyjnych wartości spożycia

Masa netto
75 g
Zawartość opakowania: 60 tabletek

Charakterystyka
Preparat może być stosowany wspomagająco jako uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne u kobiet w okresie laktacji,
szczególnie w celu zachowania prawidłowej kondycji włosów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola

Informacje dodatkowe
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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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