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Zdrovit Complex multiwitamina i minerały + luteina x 24 tabl
musujące
 

Cena: 11,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 tabl musujące

Postać Tabletki musujące

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i wodorowęglan sodu, węglan magnezu, substancja słodząca: sorbitol, witamina C, substancja
słodząca: cyklaminian sodu, aromaty, beta karoten, cytrynian cynku, niacyna, witamina E, substancja słodząca: sacharynian sodu, kwas
pantotenowy,luteina,bioflawonoidy cytrusowe, selenian (IV) sodu, substancja słodząca: sukraloza, witamina B6, witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (tiamina), nośnik: E 473, substancja słodząca: neohesperydyna, kwas foliowy, biotyna, witamina B12.

1 tabletka zawiera: 
Witamina C 80mg (100% RWS)
Niacyna 16 mg NE (100% RWS)
Witamina E 12mg alfa-TE (100% RWS)
Kwas pantotenowy 6mg (100% RWS)
Witamina B6 1,4mg (100% RWS)
Ryboflawina 1,4mg (100% RWS)
Tiamina 1,1mg (100% RWS)
Kwas foliowy 200μg (100% RWS)
Biotyna 50μg (100% RWS)
Witamina B12 2,5μg (100% RWS)
Magnez 187,5mg (50% RWS)
Selen 27,5mg (50% RWS)
Cynk 5mg (50% RWS)
1 tabletka zawiera 3mg* bioflawonoidów cytrusowych i 250μg* luteiny
* brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
NE - ekwiwalentu niacyny

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/zdrovit-complex-multiwitamina-i-mineraly-luteina-x-24-tabl-musujace.html
http://www.aptekaotc.pl/zdrovit-complex-multiwitamina-i-mineraly-luteina-x-24-tabl-musujace.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

alfa-TE - ekwiwalentu alfa-tokoferolu

Masa netto
Opakowanie zawiera 24 tabletki musujące po 4400 mg.
Masa netto: 105,6 g .

Charakterystyka
Zdrovit Complex Multiwitamina z Luuteiną to nowoczesne, dwufazowe tabletki musujące, zawierające komplet witamin i minerałów
wzbogaconych luteiną. Luteina to naturalny antyoksydant chroniący oczy przed nadmiernym promieniowaniem UV. Witaminowe
antyoksydanty - witaminy C i E chronią pozostałe komórki organizmu przed szkodliwym wpływem utleniaczy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania w okresie
ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
1 tabletkę rozpuścić w szklance wody. Stosować 1 raz dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
Wyprodukowano przez:
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
dla:
NP Zdrovit Sp.z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 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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