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Witaminy i minerały prodiab x 30 kaps
 

Cena: 26,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOTON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
mleczan magnezu, żelatyna, witamina C (kwas L–askorbinowy), ekstrakt z czerwonego wina (30% resweratrol), substancja wypełniająca
– celuloza mikrokrystaliczna, niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL – alfa tokoferylu), kwas pantotenowy
(D–pantotenian wapnia), cynk (siarczan cynku), substancja przeciwzbrylająca – stearynian magnezu, barwnik – tlenek żelaza czerwony,
witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (monoazotan tiaminy), barwnik – dwutlenek tytanu ,
barwnik – karmoizyna, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), barwnik – czerń brylantowa BN, selen (selenian (IV) sodu),
biotyna (D–biotyna), chrom (chlorek chromu (III)), cynk (siarczan cynku), barwnik – błękit patentowy V, witamina B12
(cyjanokobalamina).

Zawartość w 1 kapsułce

witamina C 30,0mg (37,5% RWS),
ekstrakt z czerwonego wina zawierający 30% resweratrolu 17,00mg* (5,10 mg resweratrolu),
niacyna 6,0mg (37,5% RWS),
witamina E 4,5mg (37,5% RWS),
cynk 3,75mg (37,5% RWS),
kwas pantotenowy 2,25mg (37,5% RWS),
witamina B6 0,53mg (37,5% RWS),
witamina B2 0,53mg (37,5% RWS),
witamina B1 0,41mg (37,5% RWS),
kwas foliowy 75,0µg (37,5% RWS),
selen 20,63µg (37,5% RWS),
chrom 20,0µg (50% RWS),
biotyna 18,75µg (37,5% RWS),
witamina B12 0,94µg (37,5% RWS).
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RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 30 x 530mg)
zawartość netto opakowania: 15,90 g

Charakterystyka
Witaminy i minerały prodiab to źródło ważnych dla zdrowia witamin i składników mineralnych wzbogacone o ekstrakt z czerwonego
wina zawierający resweratrol, znany z korzystnego wpływu na układ krążenia.
WITAMINY I MINERAŁY prodiab to suplement diety dla osób:

potrzebujących uzupełnić niedobory witamin i minerałów, zwłaszcza w okresie choroby, rekonwalescencji, osłabienia,
intensywnego wysiłku fizycznego i umysłowego,
chcących wesprzeć układ odpornościowy w walce z infekcjami, mających większą ekspozycję na bakterie i wirusy,
narażonych na zwiększone działanie wolnych rodników (stres, zanieczyszczone środowisko, zła dieta, palenie papierosów,
opalanie)
chcących wzmocnić układ krążenia,
mających problemy z metabolizmem makroskładników oraz utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
Stosować 1 do 2 kapsułek dziennie podczas lub po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

Ważne informacje
Karmoizyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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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