
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

OSTROVIT Vit & Min Forte 90 tabletek
 

Cena: 12,20 PLN

Opis słownikowy

Producent FITNESS TRADING Robert Szulborski

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościOSTROVIT Vit & Min Forte 90 tabletekOstroVit Vit&Min Forte to kompleksowy zestaw witamin oraz składników
mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skład suplementu został dobrany w taki sposób, żeby zawarte w
nim witaminy oraz składniki mineralne wpływały niemal na wszystkie procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka. Ich
uzupełnienie i odpowiednia podaż jest niezbędne do utrzymania prawidłowej sprawności fizycznej i psychicznej, dobrego samopoczucia
oraz równowagi w organizmie.90 tabletek w opakowaniuFormy o wysokiej biodostępnościWysokie dawki poszczególnych witamin i
minerałówForte znaczy mocniej i więcej. Specjalnie opracowana, doskonalsza formuła witaminowego bestselleruWitaminy i
minerałySkład suplementu został dobrany w taki sposób, żeby zawarte w nim witaminy oraz składniki mineralne wpływały niemal na
wszystkie procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka. Ich uzupełnienie i odpowiednia podaż jest niezbędne do
utrzymania prawidłowej sprawności fizycznej i psychicznej, dobrego samopoczucia oraz równowagi w organizmie. Już jedna dawka
preparatu w pełni pokrywa dzienne zapotrzebowanie na najpotrzebniejsze witaminy i składniki mineralne organizmu dorosłego
człowieka oraz skutecznie uzupełnia wszelkie niedobory powstające w wyniku zwiększonej aktywności fizycznej lub nieprawidłowo
zbilansowanej diety.Właściwości OstroVit Vit&Min ForteOlbrzymi potencjał antyoksydacyjnyNiezbędne do przeprowadzania głównych
procesów biochemicznychDziałają jako naturalna tarcza ochronna - odporność organizmuPoprawna „praca” wszystkich
narządówZdrowe i mocne kościLepsze samopoczuciePomoc w walce z przeziębieniem i infekcjamiZalecane spożycieSpożywać 1
porcję (2 tabletki) dziennie. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.WażneNie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być stosowany
przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.SkładnikiSubstancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; sole magnezowe kwasu cytrynowego, cytrynian potasu, węglan wapnia, diglicynian żelaza (II),
kwas L-askorbinowy, octan DL- alfa-tokoferylu, pikolinian cynku, L-selenometionina, skrobia, maltodekstryna, substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kwas nikotynowy, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, D-
pantotenian wapnia, cholekalcyferol, diglicynian manganu, diglicynian miedzi, octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, Pikolinian
chromu, Kwas pteroilomonoglutaminowy, D-Biotyna, cyjanokobalamina.Zmiana formy magnezu na cytrynian magnezu.Produkt może
zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, zboża zawierające gluten, jaja, seler, gorczycę,
skorupiaki, ryby. Składniki aktywne Na porcję % RWS*

Potas 300 mg 15
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Magnez 108 mg 29
Wapń 120 mg 15
Witamina C 80 mg 100
Niacyna 16 mg 100
Witamina E 30 mg 250
Tiamina 15 mg 1364
Ryboflawina 15 mg 1071
Cynk 15 mg 150
Żelazo 14 mg 100
Kwas pantotenowy 12 mg 200
Witamina B6 2 mg 143
Mangan 1.8 mg 90
Miedź 1 mg 100
Witamina A 800 µg 100
Kwas foliowy 400 µg 200
Selen 200 µg 364
Biotyna 150 µg 300
Chrom 150 µg 375
Witamina D 30 µg 600
Witamina B12 10 µg 400

 

*RWS - Referencyjna wartość spożycia

ProducentFitness Trading Robert Szulborskiul. Sitarska 1618-300 Zambrów
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