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Acti Vita-miner zestaw witamin i minerałów 60 tabl.
 

Cena: 33,49 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opakowanie 60 tabl.

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 tabletka: Składnik Zawartość % zalecanego dziennego spożycia Witamina E 6,60 mg 66,60% Witamina B1 1,01 g 72,14%
Witamina B2 1,27 mg 79,13% Witamina B6 1,44 mg 72,00% Kwas foliowy 264 mcg 132,00% Niacyna 11,80 mg 65,55% Pantotenian
wapnia 6,77 mg 113,06% Witamina C 39,6 mg 66,00% Witamina B12 0,80 mcg 80,00% Biotyna 100 mcg 66,67% Rutyna 1 mg Żelazo
9,92 mg 70,83% Cynk 10,6 mg 70,67% Jod 100 mcg 66,67% Wapń 0,62 mg 0,08% Magnez 0,13 mg 0,04% Luteina 300 mcg Sacharoza,
celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), talk (substancja do stosowania na powierzchnię), kwas L-askorbinowy, amid
kwasu nikotynowego, siarczan cynku, mleczan żelazawy, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylająca), guma arabska (substancja zagęszczająca)stearynian magnezu (substancja do stosowania na powierzchnię), luteina
20%, chlorowodorek pirydoksyny, mleczan magnezu, ryboflawina, monoazotan tiamina, rutyna, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek
potasu, D-biotyna, czerwień koszenilowa (barwnik), żółcień pomarańczowa (barwnik), cyjanokobalamina, wosk biały i wosk Carnauba
(substancja do stosowania na powierzchnię).  Wskazania Jako uzupełnienie diety w witaminy, minerały i luteinę w okresie wzmożonego
zapotrzebowania organizmu np. podczas rekonwalescencji, w osłabieniu wiosennym, w okresie wzmożonego narażenia na stres, w
stanach obniżonej odporności, w stanach przeciążenia pracą i intensywnym wysiłkiem fizycznym, dla osób, które dużo pracują przy
komputerze, czytają, pracują w złym oświetleniu i odczuwają "zmęczenie wzroku"   Działanie Zawiera ważne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu związki. Luteina chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. W jednej tabletce zawarto
kompozycję najważniejszych witamin i minerałów w ilościach wystarczających na pokrycie ponad 60% dziennego zapotrzebowania
organizmu na te substancje.  Dawkowanie 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.   Przeciwwskazania Uczulenie na
którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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