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Vitaprim Senior 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 16,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent RADA SP. Z O.O. SP.J.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościVITAPRIM Senior 60+ dostarcza organizmowi niezbędnych witamin i składników mineralnych, które wspierają kluczowe
obszary zdrowotne szczególnie ważne dla seniorów, w tym serce, mózg i wzrok:Ekstrakt z głogu wspiera pracę serca i układu krążenia
oraz przyczynia się do wzmocnienia organizmuTiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu sercaKwas pantotenowy przyczynia
się do utrzymania sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużeniaŻelazo, cynk i jod
wspierają funkcje poznawczeBiotyna, kwas foliowy, tiamina (witamina B1) oraz witaminy B6 i B12 pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznychRyboflawina, witamina B12 , niacyna, witamina C, biotyna i jod wspierają prawidłowe działanie
układu nerwowegoWitamina A, ryboflawina oraz cynk przyczyniają się do zachowania dobrego widzeniaWitamina A, witamina C, kwas
foliowy, żelazo, cynk oraz selen wspomagają układ odpornościowyWitamina D (zawarta w dawce 2000 j.m.) pomaga w zachowaniu
zdrowych kości i zębów.Zalecane spożycie1 tabletka dziennie, najlepiej w trakcie lub po posiłku, popijając wodą. Nie przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.WażnePrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.W okresie
ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.Składnikisubstancja wypełniająca:
celuloza, ekstrakt z owoców głogu, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, witamina C (kwas L-askorbinowy), żelazo (fumaran
żelaza (II)), witamina D (cholekalcyferol), otoczka (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca:
polidekstroza, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca: talk, barwniki: indygokarmin,
karmin), substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, cynk (tlenek cynku), selen (selenian (VI) sodu),
witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina A (octan retinylu), ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej, witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (chlorowodorek tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jod
(jodek potasu), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina).ProducentNoris Pharma AG, Zürich, SzwajcariaDystrybucja w
Polsce:RADA sp. z o.o. sp. j.,ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
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