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Zdrovit Complex multiwitamina i minerały x 24 tabl musujące
 

Cena: 8,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl musujące

Postać Tabletki musujące

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu, węglan wapnia, regulator kwasowości: fosforany potasu, substancja słodząca:
sorbitole, regulator kwasowości: węglany potasu, węglan magnezu, witamina C, substancja słodząca: cyklaminiany, aromaty,
sproszkowany sok z buraka czerwonego, niacyna, witamina E, substancja słodząca: sacharyny, kwas pantotenowy, substancja słodząca:
sukraloza, witamina B6, witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (tiamina), foliany (kwas foliowy), biotyna, witamina B12.

Zawartość składników odżywczych w 1 tabletce:
Witamina C 80 mg (100% RWS)
Niacyna 16mg 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)
Wapń 120mg (15% RWS)
Magnez 57mg (15% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 108 g
Zawartość w opakowaniu: 24 tabletki musujące
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Charakterystyka
Witamina C zawarta w Zdrovit Complex Multiwitamina i Minerały pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Niacyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, a kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania sprawności
umysłowej na prawidłowym poziomie oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletkę rozpuścić w 250 ml wody. Zaleca się maksymalnie 1 tabletkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

Ważne informacje
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

