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Multiwitamina+Minerały VITTER BLUE 20tabl.
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Informacje o produkcie:

Multiwitamina + Minerały o smaku pomarańczowym.
Suplement diety zawiera witaminę C, niacynę, witaminę E, kwas pantotenowy, ryboflawinę, witaminę B6, tiaminę, kwas foliowy, biotynę i
witaminę B12 oraz minerały: magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, jod, selen.

Wskazania do stosowania:

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Składniki:

Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; glukoza; węglan magnezu; substancja, wiążące: sorbitole; kwas L-askorbinowy
(witamina C), aromat; siarczan żelaza; tlenek magnezu; substancja słodząca: aspartam; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; amid
kwasu nikotynowego (niacyna); substancja słodząca: sacharyny; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy); tlenek cynku; cyjanokobalamina (witamina B12); D-biotyna (biotyna); siarczan miedzi; ryboflawina (witamina B2);
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); siarczan manganu; monoazotan tiaminy (tiamina); selenian sodu; kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); jodan potasu.

1 tabletka zawiera:

witamina C 80mg (100%)*, niacyna 16mg (100%)*, witamina E 12mg (100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, ryboflawina 1,4mg
(100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, tiamina 1,1mg (100%)*, kwas foliowy 200mcg (100%)*, biotyna 50mcg (100%)*, witamina B12
2,5mcg (100%)*, magnez 93,75mg (25%)*, żelazo 14mg (100%)*, cynk 7,5mg (75%)*, miedź 0,5mg (50%)*, mangan 0,5mg (25%)*, jod
75mcg (50%)*, selen 10mcg (18%)*.
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 *RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Zalecana dawka oraz sposób użycia:

1 tabletka dziennie. Rozpuścić tabletkę w szklance 200ml chłodnej wody. Produkt do spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu.

Ważne uwagi oraz informacje dodatkowe:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Multiwitamina + minerały suplement diety zawiera źródło fenyloalaniny.
Zawiera cukier i substancje słodzące.

Opakowanie: 20 tabletek musujących

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
Diagnosis Polska
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