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Zdrovit Complex multiwitamina i minerały + żeń - szeń x 24
tabl musujące
Cena: 8,19 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

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, węglan wapnia,
sproszkowany sok z buraka czerwonego, witamina C, ekstrakt z żeń-szenia, aromat, substancja słodząca: cyklaminian sodu, kofeina,
cytrynian cynku, niacyna, witamina E, substancja słodząca: sacharynian sodu, kwas pantotenowy, substancja słodząca: sukraloza,
witamina B6, witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (tiamina), nośnik: E 473, substancja słodząca: neohesperydyna, kwas foliowy,
biotyna, witamina B12.
Zawartość składników odżywczych w 1 tabletce (4400mg):
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)
Cynk 5mg (50% RWS)
Magnez 100mg (26,7% RWS)
Wapń 120mg (15% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
Masa netto: 105,6 g
Zawartość w opakowaniu: 24 tabletki musujące
Charakterystyka
Zdrovit Complex Multiwitamina i Minerały + ŻEŃ-SZEŃ to nowoczesne, dwufazowe tabletki musujące zawierające komplet witamin i
minerałów wzbogaconych wyciągiem z korzenia żeń-szenia i kofeiny, specjalnie dobranych w celu utrzymania sił witalnych oraz
zbilansowania diety w niezbędne składniki.
Wyciąg z korzenia żeń-szenia zawiera ginsenozydy, które usprawniają funkcjonowanie organizmu. Wpływają na utrzymanie pamięci oraz
koncentracji, poprzez zwiększenie przepływu tlenu we krwi wpływa energetyzująco i pobudzająco na organizm.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 tabletkę rozpuścić w szklance wody
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.
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