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acti vita-miner x60 drażetek
 

Cena: 17,65 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać drażetki

Substancja
czynna

biotyna, cynk, jod, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, luteina, niacyna, rutyna,
witamina B1, witamina B12, witamina B2,
witamina B6, witamina C, witamina E, żelazo

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Vita-miner to doskonale zbilansowana kompozycja witamin, minerałów i luteiny. Zawiera ważne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu związki, które regularnie stosowane wspierają zachowanie zdrowia. Dodatkowo składniki produktu pomagają
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Sposób użycia:

1 drażetka dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Pełne informacje dotyczące produktu znajdują się na opakowaniu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Skład

1 drażetka zawiera:

Witamina E 6,6 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (*55%)
Tiamina (witamina B1) 1,0 mg (*91%)
Ryboflawina (witamina B2 ) 1,3 mg (*93 %)
Witamina B6 1,44 mg (*103 %)
Witamina B12 0,8 μg (*32 %)
Witamina C 39,6 mg (*50 %)
Biotyna 100,0 μg (*200 %)
Niacyna 11,8 mg ekwiwalentu niacyny (*74 %)
Kwas pantotenowy 6,8 mg (*113 %)
Kwas foliowy 264,0 μg (*132 %)
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Żelazo 9,9 mg (*71 %)
Cynk 10,6 mg (*106 %)
Jod 100,0 μg (*67 %)
Rutyna 1,0 mg
Luteina 300,0 μg

* % zalecanego dziennego spożycia

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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