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Acti Vita-miner Senior D3, 60 tabletek
 

Cena: 23,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

 
Suplement diety acti Vita-miner Senior D3 to preparat stworzony z myślą o osobach starszych w celu uzupełnienia ich diety w witaminy i
składniki mineralne. Specjalnie dobrane składniki pomagają m.in. w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (biotyna,
niacyna, tiamina, foliany, do których należy kwas foliowy) i poznawczych (żelazo, cynk, jod), w utrzymaniu zdrowych kości (witamina D,
cynk) i prawidłowego widzenia (witamina A, ryboflawina, cynk) oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (witamina
D, witamina C, witamina A, żelazo, cynk, selen). Acti Vita-miner Senior D3 został ponadto wzbogacony o witaminę D

 

 

Zalecane spożycie

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

 

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

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
 

Składniki

Substancja wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, selenian (IV) sodu,
siarczan cynku, mleczan żelaza (II), amid kwasu nikotynowego, substancja glazurująca: talk, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu, D-pantotenian wapnia, substancje glazurujące: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, octan DL-alfa-tokoferylu, barwnik:
dwutlenek tytanu, cholekalcyferol, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej, chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, barwnik: żółcień
chinolinowa, cyjanokobalamina, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba.

1 tabletka zawiera: witamina A (800,0mcg) (100%)*, witamina E (5,33 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) (44%)*, tiamina (witamina B1)
0,89 mg (81%)*, Ryboflawina (witamina B2) 1,02mg (73%)*, witamina B6 1,16mg (83%)*, witamina B12 0,63mg (25%)*, witamina D
50mcg (2000j.m.) (1000%)*, witamina C 32mg (40%)*, biotyna 80,0mcg (160%)*, niacyna (9,5 mg ekwiwalentu niacyny) (59%)*, kwas
pantotenowy 5,47mg (91%)*, kwas foliowy 213mcg (107%)*, żelazo 9,38mg (67%)*, cynk 10mg (100%)*, jod 100,0mcg, (67%)*, selen
55,0mcg (100%)*, wyciąg z kwiatów aksamitki 1,5mg, w tym luteiny 300mcg.

*RWS- Referencyjna wartość Spożycia.

 

 

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa FCF mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w oryginalnym opakowaniu.
Suplement należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.
W okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować przyjmowanie preparatu z lekarzem.
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