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Vitotal dla kobiet x 30 tabl
 

Cena: 22,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitotal dla kobiet w postaci tabletek to zestaw witamin, minerałów oraz aktywnych składników roślinnych i
aminokwasów, który może stanowić uzupełnienie zdrowej diety, zapewniając kompleksowe wsparcie dla funkcjonowania różnorodnych
układów organizmu.

Na co jest Vitotal dla kobiet? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia zdrowej diety w zestaw witamin i
minerałów dopasowany do potrzeb kobiet. W skład suplementu diety wchodzą: węglan magnezu oraz sole wapniowe kwasu
ortofosforowego, hydropropylometyloceluloza, celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, a dodatkowo amid kwasu nikotynowego i sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana. W składzie suplementu diety znaleźć można również sole DL-alfa-tokoferylu, beta-karoten, wyciąg
z nasion winogron, hydrolizat białek kolagenowych, dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia, tlenek cynku, L-cysteinę, a także L-
metioninę i siarczan żelaza (II). Formułę uzupełniają takie składniki jak hydroksypropyloceluloza, octan retinylu, dwutlenek tytanu,
likopen, luteina, chlorowodorek pirydoksyny, cytrynian manganu i potasu, a dodatkowo D-biotyna, koszenila, brąz HT, molibdenian (VI)
sodu, chlorek chromu (III), filochinon, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, wosk pszczeli i wosk carnauba.

Wchodzące w skład formuły substancje, zapewniają wsparcie prawidłowemu funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego, a
oprócz tego stanowią pomoc w utrzymaniu właściwych funkcji psychologicznych. Suplement diety wspiera pracę serca i tarczycy, a
dodatkowo przyczynia się do prawidłowej produkcji hemoglobiny i krwinek czerwonych, wspierając przy tym metabolizm
węglowodanów i przyczyniając się do utrzymania właściwego poziomu glukozy we krwi. Składniki zawarte w produkcie przyczyniają się
do utrzymania kondycji skóry, włosów i paznokci, a nawet właściwego stanu kości i prawidłowego widzenia. Zaleca się przyjmowanie 1 
tabletki Vitotal dla kobiet dziennie.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Vitotal dla kobiet, co powinno starczyć na 30 dni stosowania. W skład każdej z tabletek wchodzi
20 mg ekstraktu z ziela skrzypu, 10 mg wyciągu z nasion winogron, 5 mg L-cysteiny, 5 mg L-metioniny, 10 mg hydrolizatu białek
kolagenowych, 2,5 mg likopenu, a dodatkowo 600 µg ekwiwalentu retinolu (75% RWS) witaminy A oraz 200 µg ekwiwalentu retinolu (25%
RWS) beta-karotenu. Recepturę uzupełnia 500 µg luteiny, 15 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (125% RWS) witaminy E, 15 mg (19% RWS)
witaminy C, 30 µg (40% RWS) witaminy K, 1,4 mg (127% RWS) tiaminy (witaminy B1), a także 1,75 mg (125% RWS) ryboflawiny
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(witaminy B2) oraz 2 mg (143% RWS) witaminy B6. W skład 1 tabletki Vitotal dla kobiet wchodzi również 5 µg (100% RWS) witaminy D,
62,5 µg (125% RWS) biotyny, 200 µg (100% RWS) kwasu foliowego, 20 mg ekwiwalentu niacyny (125% RWS) niacyny, 7,5 mg (125%
RWS) kwasu pantotenowego, a dodatkowo 125 mg (18% RWS) fosforu, 60 mg (16% RWS) magnezu i 5 mg (36% RWS) żelaza. Całość
uzupełnia dodatek 100 µg (67% RWS) jodu, 500 µg (50% RWS) miedzi, 2 mg (100% RWS) manganu, 40 µg (100% RWS) chromu, a
dodatkowo 50 µg (100% RWS) molibdenu oraz 30 µg (55% RWS) selenu.

Choć suplement diety jest na ogół dobrze tolerowany przez przyjmujące go pacjentki, nie jest przeznaczony dla każdej kobiety, która
chce wesprzeć swój organizm i uzupełnić zdrową dietę o starannie skomponowaną formułę składników aktywnych. Przeciwwskazania
do stosowania Vitotal dla kobiet to między innymi uczulenie na jakikolwiek ze składników suplementu diety. Produkt nie powinien być
również zażywany przez kobiety spodziewające się dziecka i w czasie karmienia piersią, a dodatkowo nie zaleca się jego łączenia z
preparatami zawierającymi w składzie witaminę A.

Suplement diety Vitotal dla kobiet nie może być traktowany jako zamiennik zróżnicowanej diety lub zdrowego stylu życia i nie powinien
być stosowany w dawkach większych niż zalecane. Należy chronić go przed dziećmi, temperaturą przekraczającą 25°C oraz dostępem
światła i wilgoci.

Opis
Opracowany dla kobiet zestaw witamin i minerałów wzbogacony luteiną, L-cysteiną, L-metioniną, likopenem, hydrolizatem białek
kolagenowych oraz wyciągami z ziela skrzypu polnego i z nasion winogron

Składniki produktu pomagają w:

zachowaniu zdrowych włosów (biotyna, cynk, selen, skrzyp polny), skóry (biotyna, cynk, jod, niacyna, ryboflawina, witamina A,
skrzyp polny) i paznokci (cynk, selen, skrzyp polny),
utrzymaniu zdrowych kości (cynk, fosfor, magnez, mangan, witamina D, witamina K),
ochronie organizmu przed wolnymi rodnikami (wyciąg z nasion winogron, witamina C, witamina E, ryboflawina, cynk, mangan,
miedź, selen),
zachowaniu zdrowych naczyń krwionośnych (wyciąg z nasion winogron, skrzyp polny),
utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zmniejszeniu cellulitu (wyciąg z nasion winogron),
prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy (jod, selen),
regulacji aktywności hormonalnej (witamina B6),
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, foliany (kwas foliowy), miedź, selen, witamina A, witamina B12,
witamina B6, witamina C, witamina D, żelazo),
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (biotyna, jod, magnez, miedź, niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina B12,
witamina B6, witamina C) i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (biotyna, foliany (kwas foliowy), magnez, niacyna,
tiamina, witamina B12, witamina B6, witamina C),
prawidłowym funkcjonowaniu serca (tiamina),
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów (cynk) i prawidłowego poziomu glukozy we krwi (chrom),
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek (witamina B12, witamina B6, żelazo) i hemoglobiny (żelazo),
utrzymaniu prawidłowego widzenia (cynk, ryboflawina, witamina A).

Składniki
węglan magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, amid kwasu nikotynowego, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas L-askorbinowy, octan DL-
alfa-tokoferylu, beta-karoten, wyciąg z nasion winogron, hydrolizat białek kolagenowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu, D-pantotenian wapnia, tlenek cynku, L-cysteina, L-metionina, siarczan żelaza (II), substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, octan retinylu, barwnik: dwutlenek tytanu, likopen, luteina, chlorowodorek pirydoksyny, cytrynian manganu,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, siarczan miedzi (II), kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, barwniki: koszenila i
brąz HT, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), filochinon, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, substancje
glazurujące wosk pszczeli i wosk carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego 20 mg
Wyciąg z nasion winogron 10 mg
L-cysteina 5 mg
L-metionina 5 mg
Hydrolizat białek kolagenowych 10 mg
Likopen 2,5 mg
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1 tabletka
Witamina A 600 µg ekwiwalentu retinolu (75%)*
Beta-karoten 200 µg ekwiwalentu retinolu (25%)*
Luteina 500 µg
Witamina E 15 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (125%)*
Witamina C 15 mg (19%)*
Witamina K 30 µg (40%)*
Tiamina (witamina B1) 1,4 mg (127%)*
Ryboflawina (witamina B2) 1,75 mg (125%)*
Witamina B6 2 mg (143%)*
Witamina B12 2,5 µg (100%)*
Witamina D 5 µg (100%)*
Biotyna (witamina B7) 62,5 µg (125%)*
Kwas foliowy 200 µg (100%)*
Niacyna (witamina B3) 20 mg ekwiwalentu niacyny (125%)*
Kwas pantotenowy (witamina B5) 7,5 mg (125%)*
Fosfor 125 mg (18%)*
Magnez 60 mg (16%)*
Żelazo 5 mg (36%)*
Jod 100 µg (67%)*
Miedź 500 µg (50%)*
Mangan 2 mg (100%)*
Chrom 40 µg (100%)*
Molibden 50 µg (100%)*
Selen 30 µg (55%)*
Cynk 5 mg (50%)*
*% referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A.
Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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