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APTEO Witaminy dla Niej 30 tabl.
 

Cena: 18,96 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opakowanie 30 tabl.

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Sole wapniowe kwasu ortofosforowego (fosfor); węglan magnezu (magnez); substancja wypełniająca: celuloza; glukonian żelaza
(II) (żelazo); wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera L.) standaryzowany na zawartość 95% proantocyjanidyn, DER 100:1; kwas L-
askorbinowy (wit. C); octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; cytrynian cynku (cynk);
amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z owsa
zwyczajnego (Avena sativa L.), DER 4:1; glukonian miedzi (II) (miedź); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); selenian (IV) sodu
(selen); barwnik: dwutlenek tytanu; octan retinylu (wit. A); siarczan manganu (mangan); substancja glazurująca: glikol polietylenowy;
cyjanokobalamina (wit. B12); wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.) standaryzowany na zawartość 20% luteiny i 4%
zeaksantyny, DER 20:1; ryboflawina (wit. B2); beta-karoten; cholekalcyferol (wit. D); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu;
chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); chlorowodorek tiaminy (wit. B1); hialuronian sodu (kwas hialuronowy); substancje glazurujące:
poliwinylopirolidon, guma arabska; filochinon (wit. K); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: tlenki i wodorotlenki
żelaza (czerwony tlenek żelaza); chlorek chromu (III) (chrom); jodek potasu (jod); substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe (kwas
stearynowy); molibdenian (VI) sodu (molibden); D-biotyna (biotyna).  Wskazania Kompleksowy zestaw składników dobranych specjalnie
dla kobiet.  Działanie Składniki preparatu wpływają korzystnie na:  zachowanie zdrowej skóry, włosów i paznokci (owies, wyciąg z pestek
winogron, cynk, jod, niacyna, ryboflawina (wit. B2), witamina A i biotyna),  utrzymanie zdrowych kości (witamina D i K),  zmniejszenie
uczucia zmęczenia i znużenia (witaminy: B6, B12, C, ryboflawina (wit. B2), niacyna, foliany, kwas pantotenowy, magnez i żelazo),  serce,
stan naczyń krwionośnych, ciśnienie krwi, krążenie żylne oraz zalecane są w przypadku uczucia tzw. ciężkich nóg (wyciąg z pestek
winogron).  Dawkowanie 1 tabletka dziennie, popijając wodą. 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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