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MULTIVITAL Complex 30 tabletek DOMOWA APTECZKA
 

Cena: 9,75 PLN

Opis słownikowy

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

 MULTIVITAL Complex  30 tabletek Domowa Apteczka

100% Referencyjnych Wartości Spożycia w 1 tabletce!

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminy i minerały

Multivital Complex – suplement diety, to preparat o bogatym składzie, uzupełniający dietę w cenne witaminy i minerały. Wspiera
organizm podczas zwiększonego zapotrzebowania na te składniki, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, podczas rekonwalescencji,
zwiększonego wysiłku fizycznego, stresu, intensywnej pracy umysłowej.

Składniki: witaminy: A, D, E, B12, B6, biotyna, niacyna, kwas foliowy, tiamina, ryboflawina, kwas pantotenowy, cynk, mangan, miedź, jod,
selen, molibden, chrom, luteina

 

Zalecane spożycie

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są
ważne.
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Składniki w maksymalnej porcji dziennej (1 tabletka):

Niacyna 16 mg 100% RWS*Witamina E 12 mg 100% RWS *Cynk 10 100% RWS *Kwas pantotenowy 6 mg 100% RWS *Mangan 2 mg
100% RWS *Ryboflawina 1,4 mg 100% RWS *Witamina B6 1,4 mg 100% RWS *Tiamina 1,1 mg 100% RWS *Miedź 1 mg 100% RWS
*Witamina A 800 µg 100% RWS *Luteina 300 µg nie ustalonoKwas foliowy 800 µg 100% RWS *Jod 150 µg 100% RWS *Selen 55 µg
100% RWS *Biotyna 50 µg 100% RWS *Molibden 50 µg 100% RWS *Chrom 40 µg 100% RWS *Witamina D3 5 µg 100% RWS *Witamina
B12 2,5 µg 100% RWS *

*% RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

 

Składniki

substancja wiążąca (celuloza mikrokrystaliczna), glukonian manganu, amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, octan DL-alfa-tokoferylu,
substancje przeciwzbrylające (kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), glukonian miedzi, D-
pantotenian wapnia, octan retinylu, cholekalcyferol, ekstrakt z nagietka standaryzowany na zawartość 20% luteiny, chlorowodorek
pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, chlorek chromu (III), kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, molibdenian sodu,
selenian sodu, D-biotyna, cyjanokobalamina.

 

Ważne

Niewskazane dla: dzieci poniżej 3-go roku życia oraz osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.  

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
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