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PHARMOVIT Multivit Max Complex Active 60 kapsułek
 

Cena: 34,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (butelka ze szkła)

Postać kaps.

Producent PHARMOVIT SP. Z O.O. SP. KOMANDYT.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPHARMOVIT Multivit Max Complex Active 60kapsułekMultivit Max to suplement diety zawierający kompleks
wyselekcjonowanych witamin i minerałów o szerokim spektrum działania. Skład wzbogacony został ekstraktem z pieprzu czarnego
BioPerine®, a całość została zamknięta w roślinnej kapsułce Vcaps®. Pieprz czarny wspiera trawienie i wchłanianie składników
odżywczych oraz zwiększa skuteczność składników ziołowych.Magnezpomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśnipomaga w
utrzymaniu zdrowych kości i zębówpomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowejprzyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużeniaWitamina Cpomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, kości,
chrząstki, dziąseł oraz naczyń krwionośnychpomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymprzyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznegopomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznychŻelazopomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobinypomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmieodgrywa rolę w
procesie podziału komórekCynkpomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokciepomaga w utrzymaniu zdrowych kościpomaga w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymNiacynapomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegoprzyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznegopomaga zachować zdrową skóręManganprzyczynia się do utrzymania
zdrowych kościpomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymprzyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznegoWitamina Epomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymwitamina E w postaci bursztynianu D-alfa-
tokoferylu naturalnego pochodzeniaKwas pantotenowyprzyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużeniapomaga w
utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomieSelen (Selenium SeLECT®)pomaga zachować zdrowe włosy i
paznokciepomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycyprzyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezySelenium
SeLECT® zawiera selen w molekularnie zintegrowanej formie, który wyróżnia się większą biodostępnością w porównaniu do
nieorganicznych form selenu.Witamina A (CaroCare® )pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowegopomaga
zachować zdrową skórę.pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzeniaCaroCare® to opatentowana europejska postać naturalnego
beta-karotenu pochodzącego z fermentacjiWitamina K (vitaMK7®)przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwipomaga w
utrzymaniu zdrowych kościVitaMK7® to naturalna forma witaminy K. Powstaje w opatentowanym procesie biofermentacji przy udziale
Bacillus subtilis natto, bez użycia dodatkowych środków chemicznych. VitaMK7® w porównaniu do syntetycznych źródeł witaminy K
wykazuje większą aktywność biologiczną (zawiera > 99% all-trans MK7). VitaMk7® nie zawiera żadnych alergenów (w tym również soi)
oraz charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością.Miedźpomaga w transporcie żelaza w organizmiepomaga w utrzymaniu
prawidłowej pigmentacji skóry i włosówpomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznychWitamina D (D-lanolin™)pomaga w
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utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwipomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębówpomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśniwitamina D w postaci cholekalcyferolu pozyskana z lanolinyWitamina B6 (P-5-P)pomaga w utrzymaniu
prawidłowego metabolizmu homocysteinypomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinekprzyczynia się do regulacji aktywności
hormonalnejaktywna forma witaminy B6 w postaci pirydoksalo-5-fosforanu (P-5-P)Witamina B1przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznegopomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegopomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu sercaWitamina B2pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowychpomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzeniaprzyczynia się do utrzymaniu prawidłowego metabolizmu żelazapomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnymWitamina B12pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowegoprzyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużeniaodgrywa rolę w procesie podziału komórekmetylowana witamina B12 w postaci metylokobalaminy charakteryzuje
się wysoką przyswajalnością, dzięki czemu jest ona dostępna dla organizmu od razu po spożyciu, bez konieczności dalszych przemian
metabolicznychKwas foliowy (Magnefolate®)przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciążypomagają w prawidłowej
syntezie aminokwasówpomagają w prawidłowej produkcji krwikwas foliowy Magnefolate® w postaci L-metylofolianu wapnia jest
aktywną, krystaliczną i metylowaną formą kwasu foliowego, która jest dostępna dla organizmu od razu po spożyciu, bez konieczności
dalszych przemian metabolicznych. W przeciwieństwie do spożywania zwykłego kwasu foliowego, spożywanie L-metylofolianu wapnia
wykazuje większą biodostępność oraz nie maskuje niedoborów witaminy B12.Chrompomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
glukozy we krwiprzyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczychJodpomaga w prawidłowej
produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycypomaga zachować zdrową skórępomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowegoBiotynapomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznychpomaga zachować zdrowe
włosy i skóręprzyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i makroskładników odżywczychZalecane
spożycieZalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: spożywać 1
kapsułkę 2 razy dziennie. Popić wodą (250 ml). Zalecana porcja dzienna to 2 kapsułkiSkładnikiMagnez (sole magnezowe kwasu
cytrynowego); otoczka kapsułki Vcaps®: hydroksypropylometyloceluloza; witamina C (kwas L-askorbinowy); żelazo (fumaran żelaza);
niacyna (amid kwasu nikotynowego); ekstrakt z pędów bambusa standaryzowany na 70% krzemionki; mangan (glukonian manganu);
witamina E (bursztynian D-alfa tokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); Selenium SeLECT® selen (L-selenometionina);
witamina A (octan retinylu); witamina K vitaMK7® (menachinon); miedź (glukonian miedzi); witamina D (cholekalcyferol); witamina B6
(pirydoksalo-5-fosforan); BioPerine® - ekstrakt z owoców pieprzu czarnego standaryzowany na 95% piperyny; witamina B1
(chlorowodorek tiaminy); witamina B2 (ryboflawina); witamina B12 (metylokobalamina); Magnafolate® - aktywny kwas foliowy (L-
metylofolian wapnia); chrom (chlorek chromu (III)); jod (jodan potasu); jod (jodek potasu) ; biotyna (D-biotyna); cynk (cytrynian
cynku)Składniki w porcji dziennej2 kapsułkiMagnez 100,00 mg (27% RWS)*Witamina C 80,00 mg (100% RWS)*Żelazo 14,00 mg (100%
RWS)*Cynk 10,00 mg (100% RWS)*Niacyna 32,00 mg (200% RWS)*Ekstrakt z pędów bambusa 30,00 mgw tym krzemionka 21,00
mgMangan 1,80 mg (90% RWS)*Witamina E 12,00 mg (100% RWS)*Kwas pantotenowy 12,00 mg (200% RWS)*Selenium SeLECT®
selen 55,00 µg (100% RWS)Witamina A 800,00 µg (100% RWS)*Witamina K vitaMK7® 75,00 µg (100% RWS)*Miedź 1,00 mg (100%
RWS)*Witamina D 10,00 µg/400,00 IU (200% RWS)*Witamna B6 2,80 mg (200% RWS)*BioPerine® - ekstrakt z owoców pieprzu
czarnego 3,00 mgw tym piperyna 2,85 mgWitamina B1 2,20 mg (200% RWS)*Witamina B2 2,80 mg (200% RWS)*Witamina B12 5,00 µg
(200% RWS)*Magnafolate® 200,00 µg (100% RWS)*Chrom 40,00 µg (100% RWS)*Jod 150,00 µg (100% RWS)*Biotyna 100,00 µg (200%
RWS)** RWS - Referencyjne Wartości SpożyciaProdukt odpowiedni dla wegetarian. Ze względu na pochodzenie witaminy D nie jest
polecany dla wegan.ProducentPharmovit Sp. z o.o., Sp. komandytowaPlac Gabriela Narutowicza 1/609-402, Płock, Polska
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