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FullVita 60 tabl.Rodzina Zdrowia
 

Cena: 13,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

FULLVITA

witaminy + składniki mineralne

suplement diety

60 tabletek = 2 miesiące stosowania

Rodzina Zdrowia FullVita to suplement diety stworzony z myślą o codziennym zapotrzebowaniu na witaminy i składniki mineralne
młodzieży oraz osób dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka.

Składniki

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, sole magnezowe kwasu cytrynowego (magnez), kwas L-askorbinowy (Witamina C),
glukonian cynku (cynk), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, niacyna, substancja glazurująca: guma arabska,
selenian IV sodu (selen), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
fumaran żelaza II (żelazo), substancja przeciwzbrylająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, barwnik: dwutlenek tytanu, D-
pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), beta karoten (witamina A), wyciąg z aksamitki wzniesionej Tagetes erecta stand. na 20%
luteiny i 4% zeaksantyny, DER 20:1; cholekalcyferol (witamina D), glukonian miedzi II (miedź), substancja przeciwzbrylająca: kwasy
tłuszczowe, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, cyjanokobalamina (witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
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nośnik: talk, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca:
poliwinylopirolidon, filochinon (witamina K), chlorowodorek tiaminy (tiamina), ryboflawina, octan retinylu (witamina A), pikolinian chromu
(chrom), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu (jod), D-biotyna

1 tabletka zawiera:

  Magnez - 60 mg (16% RWS)
  Witamina C - 30 mg (37,5% RWS)
  Niacyna (ekwiwalent niacyny) - 16 mg (100% RWS)
  Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
  Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 6 mg (50% RWS)
  Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej Tagetes erecta L. - 5 mg, w tym:
  Luteina - 10 mg
  zeaksantyna - 0,2 mg
  Cynk - 3,75 mg (37,5% RWS)
  Żelazo - 3,5 mg (25% RWS)
  Witamina B6 - 2 mg (143% RWS)
  Ryboflawina (Witamina B2) - 1,4 mg (100% RWS)
  Tiamina (Witamina B1) - 1,1 mg (100% RWS)
  Miedź - 0,5 mg (50% RWS)
  Witamina A (ekwiwalent retinolu) - 400 µg (50% RWS)
  Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
  Jod - 150 µg (100% RWS)
  Witamina K - 75 µg (100% RWS)
  Selen - 55 µg (100% RWS)
  Biotyna - 50 µg (100% RWS)
  Chrom - 40 µg (100% RWS)
  Witamina D - 10 µg (200% RWS)
  Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze 15°C -25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

Silesian Pharma Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Informacje dodatkowe

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
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