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Multivitaminum Hec 50 tabl.
 

Cena: 15,36 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent HECPHARMA RADOSŁAW WIERCZEWSKI

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancje czynne: Witamina A -100 ug ekwiwalentu retinolu a , witamina D3 - 0,49 ug b , witamina E -1,65 mg ekwiwalentu alfa-
tokoferolu °, witamina Bi (tiamina) - 0,27 mg d , witamina B2 (ryboflawina) - 0,31 mg d , witamina B6 (pirydoksyna) - 0,36 mg e , witamina
PP (niacyna, witamina B3) - 2,97 mg c , kwas foliowy (witamina B9) - 37,5 ug f , kwas pantotenowy -1,17 mg d , biotyna (witamina H) -
24,8 ug °, witamina B12 (cyjanokobalamina) - 0,3 ug g , witamina C -18 mg g . Realizacja zalecanego dziennego zapotrzebowania: a -
75%; b - 60%; c - 100%; d - 117%; e - 108%; f- 112,5%; g-180%.  Wskazania W stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na
witaminy, niedobór witamin, w okresie rekonwalescencji, przesilenia wiosennego, po przebytych chorobach, antybiotykoterapii, w okresie
wzmożonego wysiłku fizycznego i umysłowego. Produkt szczególnie zalecany w przypadku mniejszego spożycia naturalnych źródeł
witamin. Wskazany dla osób prowadzących aktywny tryb życia.  Działanie Zespół witamin niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, odpornościowego, pokarmowego organizmu oraz podstawowych
procesów metabolicznych organizmu człowieka, takich jak: przemiana węglowodanów, białek i tłuszczów Kompleks witamin zawartych
w Multivtaminum hec pomaga uzupełnić niedobory witamin będące skutkiem nieprawidłowo zróżnicowanej diety.  Dawkowanie
Profilaktycznie 1 tabletka 3 razy dziennie, w okresie zwiększonego zapotrzebowania 2 tabletki 3 razy dziennie, podczas posiłku. Nie
przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.  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. 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.dermoeco.pl
https://www.dermoeco.pl/zdrowie/witaminy-mineraly/witaminy-dla-doroslych/multivitaminum-hec-50-tabl.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

