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Max Multiwitamina 30 tabl.
 

Cena: 4,99 pln

Opis słownikowy

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja

Opis produktu
 

Multiwitamina, 30 tabletek

Suplement diety Multiwitamina Colfarm to zestaw optymalnie dobranych witamin, minerałów i substancji aktywnych skomponowanych
specjalnie dla osób, które chcą wzmocnić naturalną odporność organizmu oraz zwiększyć swoją witalność.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki wspierające odporność, witalność i wytrzymałość.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie po posiłku.

Składniki: magnez, substancja wypełniająca: celuloza, witamina C, cynk, witamina E, niacyna, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, żelazo, ekstrakt z korzenia maki,
ekstrakt z żeń-szenia, miedź, kwas pantotenowy, selen, witamina A, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: tlenki
żelaza i wodorotlenki żelaza, witamina B12, ryboflawina, witamina D, beta karoten, substancja glazurująca: poliwinylopirolidon, witamina
B6, tiamina, substancje glazurujące: glikol polietylenowy, guma arabska, witamina K, jod, biotyna, barwnik: dwutlenek tytanu.

1 tabletka zawiera: wyciąg korzenia z żeń-szenia 10mg, wyciąg z korzenia maki 10mg, witamina A (octan retinylu, beta karoten) razem
ekwiwalent retinolu, 800mcg (100%)*, witamina D, 5mcg (100%)*, witamina E (ekwiwalent alfa-tokeoferolu) 12mcg (100%)*, witamina K
11mcg (15%)*, tiamina (witamina B1) 1,1mg (100%)*, ryboflawina (witamina B2) 1,4mg (100%)*, niacyna (ekwiwalent niacyny) 16mg
(100%)*, kwas pantotenowy (witamina B5) 6mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%), witamina B12 2,5mcg (100%)*, witamina C 60mg
(75%)*, biotyna 50mcg (100%)*, cynk 5mg (50%)*, jod 150mcg (100%)*, magnez 56mg (15%)*, miedź 1mg (100%)*, selen 27,5mcg
(50%)*, żelazo 3,5mg (25%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży i
karmiących piersią.
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Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec.
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