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LOMA VITAL żelazo + cynk płyn 500 ml
 

Cena: 45,50 PLN

Opis słownikowy

Producent LOMAPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

LomaVital żelazo + cynk płyn 500 ml

 

 

Wskazania

LomaVital jest płynnym suplementem diety sporządzonym aby zapewnić przyjmowanie dziennej dawki żelaza i cynku.  

Wzmocnienie witalności

Wspomaganie tworzenia krwinek

Wzmocnienie odporności

 

Działanie

Żelazo i cynk to składniki odżywcze, które są szczególnie ważne dla kondycji fizycznej i witalności w życiu codziennym. Ponieważ
organizm ludzki nie może wytwarzać żelaza i cynku, elementy te muszą być przyjmowane w codziennej diecie.  
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Nawet spożywanie wystarczającej ilości pokarmów, nie zawsze gwarantuje przyjmowanie wystarczającej dziennej dawki żelaza i
cynku.Niedobór żelaza i cynku może być zlikwidowany poprzez regularne przyjmowanie LomaVital.  

Jedna dzienna dawka LomaVital stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia wystarczające ilości żelaza i cynku. 

LomaVital jest szczególnie ważny dla kobiet.U kobiet występuje zwiększone zapotrzebowanie na żelazo clatego jest ono dla nich
szczególna ważne. Żelazo jest niezbędne do tworzenia czerwonych krwinek, które transportują tlen w organizmie.  

 

Istnieje szereg szczególnych sytuacjach - np. menstruacja, ciąża, wytężony wysiłek fizyczny i inne choroby - które mogą prowadzić do
zwiększenia zapotrzebowania na żelazo. 

Cynk jest ważny dla układu odpornościowego i dla włosów, skóry i paznokci. Niewystarczające przyjmowanie cynku może powodować
suche włosy z rozdwajającyni się końcówkami, suchą i szorstka skórę oraz pękające i rozdwajające się paznokcie.  

 

LomaVital oprócz żelaza i cynku, zawiera ważne witaminy: biotynę, B, B2, B6, B12 i witaminę C.  

 

Specjalnie opracowana formuła zwiększa wchłanianie aktywnych składników farmaceutycznych w LomaVital.  

 

LomaVital ma przyjemny smak! 

Składniki takie jak czarny bez i rokitnik zwyczajny nadają LomaVital przyjemny owocowy smak. 

LomaVital jest bezpieczny.

Ze względu na swój zrównoważony skład preparat jest wyjątkowo dobrze tolerowany.  

 

Przyjmowanie prawidłowych dawek jest łatwe i bezpieczne przy użyciu załączonej miarki.

 

Zalecane spożycie

Produkt przeznaczony dla dzieci i dorosłych

 

Zalecana dzienna dawka LomaVital :

dla dzieci od 3 do 10 roku życia - 10ml, co odpowiada połowie objętości załączonej miarki

dla dzieci od 10 roku życia i starsych, młodzieży i dorosłych – 20ml, co odpowiada pełnej objętości załączonej miarki.  

u dzieci poniżej 3 roku życia należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza

LomaVital należy przyjmować bezpośrednio przed jednym z posiłków (najlepiej przed śniadaniem).

Składniki

100ml zawiera:  
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żelazo 70mg, cynk 37,5mg, biotyna 250µg, witamina B1 2,75mg, witamina B2 7,0mg, witamina B2 7,0mg, witamina B6 7,0mg, witamina
B12 5,0µg, witamina C 640mg oraz substancje pomocnicze.  

Wartość odżywcza zawarta w 100 ml

 

Wartość odżywcza w 100 ml produktu:Wartość energetyczna 305 kJ/70 kcalBiałko 0 gWęglowodany, w tym 22 gcukry 0,2 gTłuszcze, w
tym 0,2 gkwasy tłuszczowe nasycone <0,2 gBłonnik 0 gSód 0,04 gŻelazo 70 mg (500% ZDS)Cynk 37,5 mg (375% ZDS)Biotyna 250 µg
(500% ZDS)Witamina B1 2,75 mg (250% ZDS)Witamina B2 7,0 mg (500% ZDS)Witamina B6 7,0 mg (500% ZDS)Witamina B12 5,0 µg
(200% ZDS)Witamina C 640 mg (800% ZDS)ZDS - Zalecane dzienne spożycie  

 

LomaVital nie zawiera alkoholu i cukru.

 

ProducentLomapharm, Langes Feld 5, 31860 Emmerthal, Niemcy  
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