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SOLGAR Wit i minerały prenatalne 60tabl
 

Cena: 50,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

O produkcie
Preparat multiwitaminowo-minerałowy do skutecznego zapewnienia wszystkich niezbędnych
składników regulacyjno-odżywczych w tym szczególnym okresie życia. Starannie dobrano skład i
proporcje składników. Preparat zawiera m.in. kwas foliowy oraz wyjątkową postać żelaza
chelatowanego, cholinę tak niezbędną do budowy łożyska. Preparat nie zawiera drożdży, pszenicy ani
produktów mlecznych i jest wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
zapachowych i barwiących.

Skład:
Dwie tabletki zawierają:
Składniki aktywne:
Wapń (cytrynian, węglan)………………………………………………………………650 mg
Magnez (cytrynian, tlenek)…………………………………………………………… 225 mg
Białko sojowe (mieszanka aminokwasów)………………………………………..80 mg
Witamina C (kwas L-askorbinowy)…………………………………………………..25 mg
Żelazo (dwuglicynian†)…………………………………………………………………….14 mg
Naturalny Betakaroten…………………………………………………………………..1,8 mg
Zawiera inne karotenoidy………………………………………………………………..4,8 µg
Biotyna ……………………..…………………………………………………………………..150 µg
Witamina E (15IU jako bursztynian d-alfa tokoferolu)………………………10 mg
Niacyna (Witamina B3 jako amid kwasu nikotynowego)…………………..10 mg
Cynk (tlenek, dwuglicynian†† )………………………………………..……………… 7,5 mg
Kwas L asparginowy………………………………………………………………………..10 mg
Glicyna………………………………………………………………………………………………10 mg
Miedź ( glukonian, dwuglicynian††)………………………………………………1000 µg
Kwas pantotenowy ( pantotenian wapnia)…………………………………………5 mg
Mangan glukonian, dwuglicynian††)…………………..………………………... 0,5 mg
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 Inozytol………………………………………………………………………………………….....5 mg
Cholina (dwuwinian)…………………………………………………………………………..2 mg
Witamian D ( 200IU prep. Ergo kalcyferolu)………………………………………..5 µg
Kwas foliowy……………………………………………………………………………………400 µg
Selen (L-selenometionina)………………………………………………………………12,5 µg
Jod (jodek potasu )…………………………………………………………………………….75 µg
Witamina B6 (pirydoksyna kwasu solnego)…………………………………… 1,25 mg
Witamina B1(Tiamina jako jednoazotan tiaminy)……………………..……0,85 mg
Witamina B2 (ryboflawina)………………………………………………………………..1 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina)……………………………………….…………….4 µg
Chrom (pikolinian, nie zawiera drożdży)…………………………………………12,5 µg

Naturalne substancje pomocnicze:
Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Substancje Przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy,
roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu
Guma roślinna
Substancja Poślizgowa: hydroksypropylometyloceluloza
Glicerol
† wyjątkowa postać żelaza chelatowego (dwuglicerynian żelaza) uzyskana w celu osiągnięcia
maksymalnego wchłaniania bez wywoływania podrażnienia żołądka i jelit oraz zaparć, które
często towarzyszą zażywaniu żelaza. Patent nr 4,599,152 Chelazomes.
†† patenty produkcyjny Albion International Inc. zarejestrwane w USA nr 5516925 i 6716814

Dawkowanie: 2 tabletki dziennie
Opakowanie: 60 tabletek
Zapewnia kurację: 30 dni

Informacja alergiczna:
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu ani produktów mlecznych
i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Odpowiedni dla wegan.
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