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FALVIT 30 tabletek
 

Cena: 23,29 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 draż.

Postać draż.

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
  
  

Zestaw witamin i składników mineralnych skomponowany specjalnie dla kobiet  

  Dlaczego Falvit®? Co wyróżnia Falvit®? Kiedy stosować Falvit®? Szczegóły produktu  

   

  

  
  

  

Bogaty skład

Optymalna kompozycja witamin i składników mineralnych dla kobiet. Falvit® to zestaw 13 witamin i 9 składników mineralnych.  
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1 tabletka dziennie

Wygoda stosowania. Wystarczy tylko jedna tabletka dziennie dla uzupełnienia diety o najważniejsze witaminy i składniki mineralne.

 

  

  

Wysoka jakość

Falvit® to polski produkt o długiej tradycji na rynku. Za jego jakością stoi renomowany producent leków – PF Jelfa w Jeleniej Górze.

 

 

  
Bogaty skład dla wsparcia Twojego zdrowia

1Źródło: dane IQVIA PharmaScope, MAT/12/2020, kategoria 04A1C, sprzedaż ilościowa. 

   

  
  

w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne

  

w okresie zwiększonej aktywności fizycznej lub umysłowej

  

w okresie przesilenia wiosennego
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w okresie jesienno-zimowym

 

  
W trosce o zdrowie kobiet polecamy również:

  
  

  SPRAWDŹ  

  

  SPRAWDŹ  

 

  Skład Sposób stosowania Opakowanie Przechowywanie Inne informacje 
  

  

ZALECANA DZIENNA PORCJA: 1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim. Prowadzenie zdrowego trybu życia i
stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zróżnicowanej diety.

  

Falvit® dostępny jest w opakowaniach 30 i 60 tabletek.

  

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

  

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie: Bausch Health Poland sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/falvit-mama-60-tabletek.html
https://aptekazawiszy.pl/falvit-estro-60-tabletek.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Miejsce wytwarzania: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

 

  
Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu
życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Podmiot odpowiedzialny za informacje o
produkcie: Bausch Health Poland sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów.
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