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IBUVIT MultiSpec 30 tabletek
 

Cena: 29,33 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  
   

  

  
   

   

Ibuvit

Witaminy i składniki mineralne

  12+ dla młodzieży i dorosłych 
  suplement diety 30 trójwarstwowych tabletek zapewniających optymalny poziom wchłaniania*  
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Jedyne w Polsce multiwitaminy

W TECHNOLOGII 3W MULTILAYER

trójwarstwowej tabletki

  
  
   

  TRÓJFAZOWE uwalnianie witamin i minerałów  w różnym czasie i w różnym miejscu dla optymalizacji wchłaniania składników.  

  
   

  100% dziennego zapotrzebowania na wyselekcjonowane grupy witamin i minerałów  

 

Ibuvit

WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE

   

  
  Zawarte w składzie suplementu diety składniki:  

  
Niacyna:

  pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia  

  
Tiamina:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca  

  
Ryboflawina:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek pomaga
w utrzymaniu prawidłowego widzenia przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia  
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Kwas pantotenowy:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu
hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie  

  
Witamina B6:

  pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych pomaga
w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek przyczynia się do regulacji aktywności hom1onalnej  

  
Foliany:

  pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów pomagają w prawidłowej produkcji krwi pomagają w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu homocysteiny pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia biorą udział w procesie podziału komórek  

  
Witamina B12:

  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia  

  
Magnez:

  przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych pomaga w utrzymaniu zdrowych
kości pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów  

  
Cynk:

  pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych pomaga
w prawidłowej syntezie DNA pomaga zachować zdrowe paznokcie  

  
Miedź:
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  pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego pomaga
w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry pomaga w prawidłowym
transporcie żelaza w organizmie pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym  

  
Żelazo:

  pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia odgrywa rolę
w procesie podziału komórek  

  
Selen:

  przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy pomaga zachować zdrowe włosy pomaga zachować zdrowe paznokcie
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy pomaga
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym  

  
Chrom:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy we krwi  

  
Mangan:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego przyczynia się do utrzymania zdrowych kości pomaga
w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym  

  
Jod:

  pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego pomaga zachować zdrową skórę pomaga w prawidłowej produkcji
hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy  

  
Molibden:
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  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych  

  
Witamina A:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych pomaga
zachować zdrową skórę pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek  

  
Witamina D:

  pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego bierze udział w procesie podziału funkcjonowaniu komórek  

  
Witamina E:

  pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym  

  
Witamina C:

  pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych pomaga
w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania dziąseł pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia zwiększa przyswajanie żelaza  

  
Biotyna:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych pomaga zachować zdrowe włosy pomaga zachować zdrową skórę pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon
śluzowych  

  
Ibuvit

WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE

  
  
  Stopniowe, trójfazowe uwalnianie i wchłanianie witamin i minerałów z trzech warstw tabletki dla optymalizacji wchłaniania.  
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1
FAST Warstwa szybkiego uwalniania  

  
  Zawiera Witaminy z grupy B i magnez. Szybkie uwalnianie składników i ich wchłanianie w żołądku.  

  
  
  
  
2
NORMAL Warstwa normalnego uwalniania  

 

  
  Zawiera minerały: Cynk, Miedź, Żelazo, Selen, Chrom, Mangan, Jod, Molibden. Technologia trójwarstwowej tabletki może korzystnie
wpływać na redukcję niekorzystnych oddziaływań między uwalnianymi składnikami.  

  
  
  
  
3
RETARD Warstwa opóźnionego uwalniania  

 

  
  Zawiera Witaminy A,D,E,C,H Powolne i długotrwałe uwalnianie składników oraz ich wchłanianie w jelicie.  

 

   

 

  
  Zobacz wszystkie 
PREPARATY Z LINII

   

   

  *IBUVIT Witamina C 1000, IBUVIT MultiSpec zastosowanie innowacyjnej technologii uwalniania może korzystnie wpływać na poprawę
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wchłaniania składników tabletki.  

  
SUPLEMENT DIETY

 

  
  
  

  Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański  
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