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Zdrovital tonik wzmacniający 900 ml
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 900 ml

Postać Toniki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, ekstrakt z żeń-szenia, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, aromaty, substancja słodząca: cyklaminiany, witamina C, substancje
konserwujące: sorbinian potasu i benzoesan sodu, glukonian żelaza II, niacyna, substancja słodząca:sacharyny, kwas pantotenowy,
barwnik: karmel E150d, witamina B6, ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1), foliany (kwas foliowy), biotyna, witamina B12.
Produkt może zawierać śladowe ilości glutenu.

  

 

Wartość odżywcza 100 g 30 ml
Wartość energetyczna 28 kJ/ (7 kcal) 8 kJ/ (2 kcal)
Białko <0,5 g <0,001 g
Węglowodany

- w tym cukry

<0,5 g

0 g

0,015 g

0 g
Tłuszcz

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0 g

 

0 g

0 g

 

0 g
Błonnik 0 g 0 g
Sól 0,47 g 0,14 g
Biotyna 500 µg 150 µg (300%)*
Witamina B6 6,7 mg 2 mg (142,8%)*
Tiamina 4,7 mg 1,4 mg (127,3%)*
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Ryboflawina 5,3 mg 1,6 mg (114,3%)*
Niacyna 60 mg NE 18 mg NE
Kwas pantotenowy 20 mg 6 mg (100%)*
Kwas foliowy 666,6 µg 200 µg (100%)*
Witamina C 200 mg 60 mg (75%)*
Witamina B12 3,3 µg 1 µg (40%)*
Żelazo 8,5 mg 2,55 mg (18,2%)*

*-% realizacji zalecanego dziennego spożycia

NE – ekwiwalentu niacyny

 

30 ml Zdrovital zawiera:

200 mg* ekstraktu z żeń-szenia (= 30 mg* korzenia z żeń-szenia)

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 900 ml

Charakterystyka
Poleca się jako uzupełnienie diety osób po 45 roku życia o niskiej aktywności fizycznej, w celu zwiększenia sił witalnych organizmu.
Odpowiednia kompozycja witamin, minerałów i wyciągu z korzenia żeń-szenia przyczynia się do optymalnej pracy serca, układu krążenia
i układu nerwowego, dodaje sił.
Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
Wyciąg z korzenia żeń-szenia zawiera ginsenozydy, które usprawniają funkcjonowanie organizmu. Przyczyniają się do zwiększenie
koncentracji. Poprzez zwiększenie przepływu tlenu we krwi wyciąg z korzenia żeń-szenia wpływa energetyzująco i pobudzająco na
organizm.
Witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12, PP) pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych, zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia.
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego i nerwowego, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować doustnie 2 razy dziennie po jednej łyżeczce stołowej (15ml) rozcieńczonej w 100 ml wody, herbaty, soku lub innego płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu produktu
zaleca się przechowywać w lodówce. Termin przydatności produktu do spożycia po otwarciu butelki to 30 dni.

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

Ważne informacje
Produkt nie zawiera cukru, może być stosowany przez diabetyków.

Informacje dodatkowe
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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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