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Vitasprint x 4 fiolki do picia
 

Cena: 28,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 4 amp

Postać Ampułki

Producent PFIZER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, dekstroza, maltodekstryna, glukonian cynku, aromaty (granat, truskawka i borówka amerykańska), substancja konserwująca:
benzoesan sodu, amid kwasu nikotynowego, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, witamina B12 (cyjanokobalamina), barwnik:
antocyjany.

1 fiolka zawiera

Witamina B12 7,5 mcg - 300% RWS
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) 5,4 mg - 34% RWS
Cynk 1,5 mg - 15% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
1 fioka = 7 ml

Charakterystyka

Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
Niacyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie

Każda fiolka Vitasprint składa się z systemu dwukomorowego: pierwsza komora (A) zawiera cynk i dekstrozę w formie
rozpuszczonej. Witamina B12 oraz niacyna są umieszczone w drugiej komorze (B), oddzielonej od płynu plastikową za tyczką.
W celu przygotowania Vitasprint należy usunąć białą przykrywkę poprzez oderwanie jej wzdłuż podziurkowanego paska i
uwolnienie buteleczki od przykrywki. Nacisnąć czerwony przycisk do momentu aż cały proszek będzie umiejscowiony w
różowym płynie. Wstrząsnąć do całkowitego rozpuszczenia.
Zalecana dawka dzienna to 1 fiolka.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H
Floridsdorfer Hauptstraße 1,
Postfach 439
1210 Wiedeń
dystrybutor
Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
02-676 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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