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Vitotal Gold dla kobiet 1000 ml
 

Cena: 39,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitotal Gold dla kobiet w postaci płynu doustnego od Aflofarm jest produktem zalecanym kobietom po 45. roku życia. 
Na co jest Vitotal Gold dla kobiet? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w składniki,
które wspomagają utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Składniki suplementu diety Vitotal Gold dla kobiet przyczyniają się
do zachowania prawidłowego metabolizmu, poza tym wspomagają utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Substancje zawarte w
suplemencie diety Vitotal Gold dla kobiet dodatkowo przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml Vitotal Gold dla kobiet. W skład 30 ml suplementu diety wchodzi 10 mg wyciągu z czerwonego
wina, 10 mg wyciągu ze skórek winogron, 10 mg ekstraktu z korzenia żeń-szenia, 10 mg koncentratu soku z aloesu, 10 mg soku z
żurawiny, 10 mg soku z aronii, 983 mg koncentratu z czarnej porzeczki, 0,56 mg (51% RWS) tiaminy (witamina B1), 0,64 mg (46% RWS)
ryboflawiny (witamina B2), 0,73 mg (52% RWS) witaminy B6, 5,92 mg ekwiwalentu niacyny (37% RWS) niacyny, 147 μg (74% RWS)
kwasu foliowego, 3,42 mg (57% RWS) kwasu pantotenowego, 50 μg (100% RWS) biotyny, 0,39 μg (16% RWS) witaminy B12 oraz 19,96
mg (25% RWS) witaminy C. Skład suplementu diety Vitotal Gold dla kobiet uzupełniają składniki pomocnicze, w tym woda, koncentrat z
soku z czarnej porzeczki, guma ksantanowa, benzoesan sodu, aromat, a także aspartam.

Suplement diety Vitotal Gold dla kobiet powinien być przyjmowany według zaleceń producenta i w określonych przez niego
ilościach. Rekomendowane dawkowanie Vitotal Gold dla kobiet to w przypadku pacjentów dorosłych 15 ml płynu przyjmowane w
częstotliwości 2 razy dziennie i nie należy przekraczać tej dawki. Vitotal Gold dla kobiet jest suplementem diety na bazie składników
naturalnych, więc może wytrącać się w nim osad – nie stanowi on jednak wady produktu i należy po prostu przed odmierzeniem
pożądanej dawki wstrząsnąć butelką wyrobu. Suplement diety nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące.

Nie każdy powinien stosować suplement diety Vitotal Gold dla kobiet. Przeciwwskazania obejmują przede wszystkim nadwrażliwość
pacjentki na składniki preparatu. W składzie suplementu diety znajduje się źródło fenyloalaniny, dlatego produkt nie powinien być
stosowany przez osoby, które są chore na fenyloketonurię. Produkt nie powinien być też przyjmowany przez pacjentki spodziewające się
dziecka oraz karmiące piersią. Suplement diety Vitotal Gold dla kobiet nie jest w stanie zastąpić zdrowej diety i prowadzenia zdrowego
trybu życia, dlatego nie należy traktować go jako ich zamiennika. Produkt nie powinien być przyjmowany w większych dawkach niż
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wskazane przez producenta. Ważny jest również sposób przechowywania suplementu diety, w tym szczególnie jego zabezpieczenie w
taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie powinien być
zamrażany, a po otwarciu należy zużyć go w czasie nieprzekraczającym 30 dni.

Składniki
woda, koncentrat z czarnej porzeczki,substancja zagęszczająca - guma ksantanowa , substancja konserwująca - benzoesan sodu ,
aromat, kwas L-askorbinowy,substancja słodząca - aspartam , ekstrakt z korzenia żeń-szenia, płynny koncentrat soku z aloesu, sok z
aronii, sok żurawinowy, wyciąg z czerwonego wina, wyciąg ze skórek czerwonych winogron, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D- biotyna, cyjanokobalamina.

Zawiera substancję słodzącą

30 ml produktu (dzienna porcja) zawiera:

Wyciąg z czerwonego wina - 10 mg*
Wyciąg ze skórek winogron - 10 mg*
 Ekstrakt z korzenia żeń-szenia - 10 mg*
Koncentrat soku z aloesu - 10 mg*
Sok z żurawiny - 10 mg*
Sok z aronii - 10 mg*
Koncentrat z czarnej porzeczki -983 mg*
Tiamina (witamina B1) 0,56 mg (51% RWS)
Ryboflawina (witamina B2) - 0,64 mg (46% RWS)
Witamina B6 - 0,73 mg (52% RWS)
Niacyna - 5,92 mg ekwiwalentu niacyny (37% RWS)
Kwas foliowy - 147 μg (74% RWS)
Kwas pantotenowy - 3,42 mg (57% RWS)
Biotyna - 50 μg (100% RWS)
Witamina B12 - 0,39 μg (16% RWS)
Witamina C - 19,96 mg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
opakowanie 1000 ml

Charakterystyka
Vitotal Gold dla Kobiet suplement diety został opracowany z myślą o paniach pragnących jak najdłużej zachować świetną formę
fizyczną i umysłową. Zalecany jest dla kobiet po 45 roku życia.
Składniki produktu:

pomagają utrzymać dobrą formę fizyczną i umysłową
przyczyniają się do zachowania prawidłowego ciśnienia krwi
wspomagają metabolizm
pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie stosować u chorych na fenyloketonurię.Nie
zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie
Dorośli: 15 ml preparatu 2 razy dziennie.
Produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Po otwarciu
produkt spożyć w ciągu 30 dni. Ewentualny osad nie stanowi wady produktu.
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Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Ważne informacje
Produkt zawiera aspartam.

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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