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NUTRILITE MULTIWITAMINA 120 tabletek do żucia
Opakowanie na 2 miesiące stosowania
 

Cena: 121,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120

Postać tabletki

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościNUTRILITE Multiwitamina w tabletkach do żucia to odżywczy suplement diety o smaku pomarańczowym, uzupełniający
witaminy i składniki mineralne. Preparat ten został opracowany specjalnie dla całej rodziny: zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.Dostarcza
witamin, składników mineralnych oraz beta-karotenu w postaci smacznego suplementu. Zawiera wyjątkowy koncentrat owoców
tropikalnych NUTRILITE™.Tabletki do żucia o smaku pomarańczy mogą być przyjmowane przez osoby, które preferują taką postać
suplementów.Zalecane spożycieDzieci od czwartego roku życia, które nie mają trudności z żuciem.Starsze dzieci lub osoby dorosłe,
które mają problemy z połykaniem tabletek lub które wolą przyjmować suplementy diety w postaci tabletek do żucia.Osoby, u których
może występować niedobór witamin i minerałów i które chcą włączyć do codziennego menu odpowiedni multiwitaminowo-
multimineralny suplement diety.Osoby, które nie spożywają codziennie świeżych warzyw, owoców ani produktów
pełnoziarnistych.Zalecane dawkowanieDzieci od 4. roku życia i osoby dorosłe: 2 tabletki dziennie w trakcie posiłku.Dodatkowe
radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneReceptura
opracowana dla dzieci i dorosłych; dostarcza niezbędnych witamin i składników mineralnych.Zawiera koncentrat owoców tropikalnych
NUTRILITE™ oparty na związkach roślinnych pochodzących ze zdrowych roślin.Wapń i witamina D wspomagają normalne
funkcjonowanie układu kostnego i zębów.Zawiera witaminę C, żelazo i cynk, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.Żelazo wspomaga proces transportu tlenu w organizmie i prawidłową produkcję czerwonych krwinek oraz
hemoglobiny.Witaminy z grupy B pomagają zmniejszyć poziom zmęczenia i znużenia.Tabletki do żucia to łatwy sposób dostarczania
organizmowi witamin i minerałów; może być stosowany przez dzieci i osoby dorosłe, mające trudności z połykaniem tabletek.Naturalny
aromat owocowy sprawia, że tabletki są smaczne i chętnie przyjmowane.Słodzony substancjami słodzącymi (dekstrozą i fruktozą).Nie
zawiera sztucznych substancji słodzących, barwników, aromatów i konserwantów.Suplement produkowany w USA.Składnikidekstroza,
fruktoza, węglan wapnia, tlenek magnezu, maltodekstryna, kwas l-askorbinowy, koncentrat owoców (wyciąg z aceroli / Malpighia glabra,
męczennica cielista / Passiflora edulis, ananas / Bromelia anana, nerkowiec / Anacardium occidentale, koncentrat guawy / Psidium
guajava), częściowo uwodorniony olej palmowy, skrobia kukurydziana, stabilizator (celuloza mikrokrystaliczna, guma arabska), cukier,
substancje przeciwzbryląjace (kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu), regulator kwasowości (kwas winowy), naturalny aromat owocowy,
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fumaran żelaza, amid kwasu nikotynowego, bursztynian d-alfa tokoferolu, tlenek cynku, d-pantotenian wapnia, chlorowodorek
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, beta-karoten, kwas pteroilomonoglutaminowy, d-biotyna, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina. Zawiera soję i orzechy.ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ NA DZIEŃ (2 tabletki) %REFERENCYJNYCH WARTOŚCI
SPOŻYCIABeta Karoten 1 mgWitamina D 5 μg 100Witamina E 7.5 mg a-TE 63Tiamina (B1) 0.9 mg 82Ryboflawina (B2) 1.05 mg
75Niacyna 12 mg NE 75Kwas pantotenowy 4 mg 67Witamina B6 1 mg 71Kwas foliowy 100 μg 50Witamina B12 0.75 μg 30Biotyna 50
μg 100Witamina C 47 mg 59Wapń 136 mg 17Żelazo 5 mg 36Cynk 5 mg 50ProducentProducent:Access Business Group LLCBuena Park,
CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 366a02-819 Warszawa
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