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PHARMATON GERIAVIT 100 tabletek
 

Cena: 78,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPHARMATON GERIAVIT 100 tabletekCzy zdarza Ci się czuć przejściowe zmęczenie i osłabienie? Brakuje Cisił do działania?
Ważne jest, aby w takich chwilach codzienna dietawzbogacona została w składniki aktywne, które wspierają Twojąwitalność. Dlatego
warto mieć pod ręką suplement diety Pharmaton®Geriavit®. To starannie dobrana kompozycja witamin, składnikówmineralnych oraz
standaryzowanego wyciągu G115® z żeń-szenia,który korzystnie wpływa na pamięć i funkcje poznawcze, wspomagawitalność oraz
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układuimmunologicznego, zwłaszcza w okresach osłabienia i
zmęczenia.STOSOWANIEPharmaton® Geriavit® jest zalecany osobom, które szukająproduktów wspomagających podczas:● obniżonej
odporności i witalności,● problemów z pamięcią oraz koncentracją,● nasilonego uczucia zmęczeniaDZIAŁANIE● wyciąg z żeń-szenia
G115® wspiera witalność, pamięć i funkcjepoznawcze oraz prawidłowe funkcjonowanie układuodpornościowego,● tiamina, ryboflawina,
niacyna, witamina B6, B12, C, biotyna,żelazo, mangan, miedź i wapń wspomagają utrzymanieprawidłowego metabolizmu
energetycznego,● ryboflawina, niacyna, witamina B6, B12, C, kwas foliowy iżelazo przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
iznużenia,● witamina A, B6, B12, C, D, kwas foliowy, żelazo, miedź, selen icynk wspierają utrzymanie prawidłowego funkcjonowaniaukładu
odpornościowego.WŁAŚCIWOŚCI● starannie dobrana kompozycja witamin i składnikówmineralnych,● obecność standaryzowanego
wyciągu G115® z żeń-szenia,● wsparcie prawidłowego funkcjonowania organizmu w okresachosłabienia i zmęczenia,● łatwa do
połknięcia tabletka.Zalecane spożycieDorośli: 1 tabletka powlekana na dobę. Dzieci: nie stosować u dzieci.WażneNie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Nie stosować w przypadku alergii (uczulenia) na którykolwiek zeskładników produktu.W ciąży
oraz w okresie karmienia piersią stosować tylko pokonsultacji z lekarzem.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik)zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowaniezróżnicowanej diety jest niezbędne dla zachowania
dobrego stanuzdrowia.Składnikiodżywcze: 40 mg wyciągu suchego z korzenia żeń-szenia, witaminy: 640 μg witaminy A –80% RWS, 6
μg witaminy D - 120 % RWS, 12 mg witaminy E – 100% RWS, 80 mg witaminy C - 100%RWS, 2,1 mg tiaminy – 190% RWS, 2,2 mg
ryboflawiny – 157% RWS, 17,5 mg niacyny – 109 % RWS,2,8 mg witaminy B6 – 200% RWS, 300 μg kwasu foliowego – 150 % RWS, 3 μg
witaminy B12 – 120%RWS, 38 μg – biotyny – 76 % RWS, 6,3 mg kwasu pantotenowego – 105 % RWS, składniki mineralne:77,5 mg
magnezu – 20% RWS, 8,3 mg żelaza – 59% RWS, 10 mg cynku – 100% RWS, 1 mg miedzi -100% RWS, 2 mg manganu – 100% RWS, 55
μg selenu – 100% RWS.RWS - Referencyjna Wartość SpożyciaSkładniki produktu: Środek wypełniający: celuloza mikrokrystaliczna;
tlenek magnezu; L-askorbinianwapnia (witamina C); laktoza (mleko); wyciąg suchy z korzenia żeń-szenia Panax ginseng CA Meyer;octan
DL-alfa-tokoferylu (witamina E); siarczan cynku; siarczan żelaza (II); stabilizator:poliwinylopolipirolidon; nikotynamid (niacyna);
palmitynian retinylu (witamina A) (nośniki: sacharoza,żelatyna rybna, skrobia kukurydziana, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol); środek
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glazurujący: alkoholpoliwinylowy; środek przeciwzbrylający: dwutlenek krzemu; D-pantotenian wapnia (kwaspantotenowy); siarczan
manganu; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; środek glazurujący; glikolpolietylenowy; środek przeciwzbrylający: sole sodowe,
potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych;chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); środek glazurujący: talk; monoazotan tiaminy
(witaminaB1); cholekalcyferol (witamina D) (nośniki:skrobia modyfikowana, sacharoza i triglicerydyśredniołańcuchowe,
przeciwutleniacze: askorbinian sodu i alfa-tokoferol, środek przeciwzbrylający:dwutlenek krzemu); siarczan miedzi (II); ryboflawina
(witamina B2); aromaty: wanilina i czekolada;kwas foliowy (witamina B9); selenian sodu; D-biotyna; cyjanokobalamina (witamina
B12).ProducentOpella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203Warszawa
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