
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Falvit mama 60 tabletek
 

Cena: 43,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Falvit Mama, 60 tabletek

Suplement diety Falvit Mama zawiera zestaw witamin i składników mineralnych wzbogacony o ekstrakt z żurawiny.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Składniki: węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; kwas L-askorbinowy (witamina C); ekstrakt z żurawiny; substancja
wiążąca: poliwinylopirolidon; fumaran żelaza (II) (żelazo); amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: polidekstroza;
tlenek cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy);
substancja glazurująca: talk; beta-karoten (witamina A); substancja glazurująca: maltodekstryna; chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6); substancja glazurująca: średniołańcuchowe trójglicerydy; ryboflawina (witamina B2); siarczan manganu (mangan); monoazotan
tiaminy (witamina B1); glukonian miedzi (II) (miedź); kwas pteroilomonoglutaminowy (foliany); jodek potasu (jod); selenian (IV) sodu
(selen); molibdenian (VI) sodu (molibden); barwniki: kwas karminowy, tlenek żelaza żółty; cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina
(witamina B12).

1 tabletka zawiera: witamina C 120,0mg (150%)*, niacyna 16,0mg NE (100%)*, witamina E 12,0mg alfa-TE (100%)*, kwas pantotenowy
6,0mg (100%)*, witamina B6 1,9mg (135,7%)*, witamina B2 1,6mg (114,3%)*, witamina B1 1,4mg (127,3%)*, witamina A 501mcg RE
(62,6%)*, foliany 400mcg (200%)*, witamina D 5,0mcg (100%)*, witamina B12 3,0mcg (120%)*, wapń 240mg (30%)*, żelazo 20mg
(142,9%)*, cynk 10mg (100%)*, mangan 1,5mg (75%)*, miedź 1,0mg (100%)*, jod 200mcg (133,3%)*, selen 55mcg (100%)*, molibden
50mcg (100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
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Ważna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie:
Valeant Sp. z o.o. sp.j.,
Przemysłowa 2,
35-959 Rzeszów.

Miejsce wytwarzania:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA,
Wincentego Pola 21,
58-500 Jelenia Góra.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

