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F-VIT MULTI proszek 30 dawek Formeds
 

Cena: 33,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 daw.

Postać prosz.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościF-VIT MULTI proszek 30 dawek FormedsSuplement diety F-VIT MULTI zawiera kompleksową kompozycję 12 witamini 8
składników mineralnych w formie proszku.Suplement diety F-VIT MULTI uzupełnia niedobory witamin i minerałów w diecie.Zalecane
spożycie1. Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia.2. Dodać 200 ml wody lub innego napojui wymieszać.Uwaga- należy
zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku, który zawiera tłuszcz.
Przed spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.Składnikimagnez (cytrynian magnezu), witamina C (kwas L- askorbinowy), żelazo
(cytrynian żelaza), cynk (cytrynian cynku), mangan (glukonian manganu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (D- alfa-
tokoferol), kwas pantotenowy (D- pantotenian wapnia), miedź (glukonian miedzi), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jod
(jodek potasu), selen (selenian sodu), biotyna (D- biotyna), chrom (chlorek chromu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12
(metylokobalamina).Porcja dzienna 1,59 g zawiera (referencyjna wartość spożycia %):Witamina A- 800 µg (100 %),Witamina B1- 1,1 mg
(100 %),Witamina B2- 1,4 mg (100 %),Niacyna (B3)- 16 mg (100 %),Kwas pantotenowy (B5)- 6 mg (100 %),Witamina B6- 1,4 mg (100
%),Biotyna (B7)- 50 µg (100 %),Kwas foliowy (B9)- 200 µg (100 %),Witamina B12- 2,5 µg (100 %),Witamina C- 80 mg (100 %),Witamina D-
5 µg (100 %),Witamina E- 12 mg (100 %),Chrom- 40 µg (100 %),Cynk- 10 mg (100 %),Jod- 150 µg (100 %),Magnez- 188 mg (50
%),Mangan- 2 mg (100 %),Miedź- 1 mg (100 %),Selen- 55 µg (100 %),Żelazo- 14 mg (100 %).Zawartość opakowania netto: 47,75 g.Ilość
porcji w opakowaniu: 30.ProducentForMedsUL. GRUNWALDZKA 18460-166 POZNAŃ
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