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MAX MULTIWITAMINA 30 tabletek COLFARM podnosi
odporność
 

Cena: 5,50 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościMAX MULTIWITAMINA 30 tabletek COLFARMMax Multiwitamina Colfarm - suplement diety zawierający zestaw witamin,
minerałów i wyciągów roślinnych dla osób, które chcą wzmocnić naturalną odporność organizmu oraz zwiększyć swoją witalność.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.Zalecane spożycie1 tabletka dziennie.WażneNie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników produktu.Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji.Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.Przechowywać w temperaturze pokojowej.Chronić od
światła i wilgoci.Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.SkładnikiWęglan magnezu, substancja
wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, octan dl-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, furman żelaza (II),
wyciąg z korzenia maki, wyciąg z korzenia żeń-szenia, glukonian miedzi (II), D-pantotenian wapnia, selenian (IV) sodu, octan retinylu,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: tlenki żelaza i wodorotlenki żelaza, cyjanokobalamina, ryboflawina,
cholekalcyferol, beta karoten, substancja glazurująca: poliwinylopirolidon, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy,
substancja glazurująca: glikol polietylenowy, guma arabska, filochinon, jodek potasu, D-biotyna, barwnik: dwutlenek tytanu

 

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*
 Wyci?g z korzenia ?e?-szenia 10 mg ---
 Wyci?g z korzenia maki 10 mg ---
Witamina A(octan retinylu, beta karoten) razem
ekwiwalent retinolu

800 µg 100% 

Witamina D 5 µg 100% 
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 12 mg 100% 
Witamina K 11 mg 15% 
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Tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100% 
 Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg 15% 
 Niacyna 16 mg 100% 
Kwas pantotenowy (witamina B5) 6 mg 100% 
Witamina B12 2,5 µg 100% 
Witamina C 60 mg 75% 
Biotyna 50 µg 100% 
Cynk 5 mg 50% 
Jod 150 µg 100% 
Magnez 56 mg 15% 
Mied? 1 mg 100% 
Selen 27,5 µg 50% 
Witamina B6 1,4 mg 100%
?elazo 3,5 mg 25%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

ProducentCOLFARMWojska Polskiego 3Mielec
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