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ForMeds, F-VITaminy Multi, 30 porcji
 

Cena: 32,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Suplement diety F-VIT MULTI zawiera kompleksową kompozycję 12 witamin i 8 minerałów w formie proszku. 12 witamin Witamina A,
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D3, E 8 minerałów Chrom, cynk, jod, magnez, mangan, miedź, selen, żelazo. W innowacyjnej formie
proszku. Bez sztucznych wypełniaczy, barwników i konserwantów

Działanie

Suplement diety F-VIT MULTI uzupełnia niedobory witamin i minerałów w diecie.

Skład

Porcja dzienna 1,32 g zawiera #℣佐⌡⌀爀攀昀攀爀攀渀挀礀樀渀愀 眀愀爀琀漁嬁܀ 猀瀀漁簀礀挀椀愀 ─⌡⍃倣℣: Witamina A- 800 µg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Witamina B1- 1,1 mg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Witamina
B2- 1,4 mg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Niacyna #℣佐⌡⌀䈀㌀⌡⍃倣℣- 16 mg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Kwas pantotenowy #℣佐⌡⌀䈀㔀⌡⍃倣℣- 6 mg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Witamina B6- 1,4 mg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Biotyna #℣佐⌡⌀䈀㜀⌡⍃倣℣- 50
µg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Kwas foliowy #℣佐⌡⌀䈀㤀⌡⍃倣℣- 200 µg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Witamina B12- 2,5 µg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Witamina C- 80 mg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Witamina D- 5 µg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣,
Witamina E- 12 mg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Chrom- 40 µg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Cynk- 10 mg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Jod- 150 µg #℣佐⌡⌀　　 ─⌡⍃倣℣, Magnez- 145 mg #℣佐⌡⌀㌀㤀 ─⌡⍃倣℣, Mangan- 2 mg
(100 %), Miedź- 1 mg (100 %), Selen- 55 µg (100 %), Żelazo- 14 mg (100 %).

Składniki

magnez #℣佐⌡⌀挀礀琀爀礀渀椀愀渀 洀愀最渀攀稀甀⌡⍃倣℣, witamina C #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 䰀ⴀ 愀猀欀漀爀戀椀渀漀眀礀⌡⍃倣℣, niacyna #℣佐⌡⌀愀洀椀搀 欀眀愀猀甀 渀椀欀漀琀礀渀漀眀攀最漀⌡⍃倣℣, żelazo #℣佐⌡⌀挀礀琀爀礀渀椀愀渀 簀攀氀愀稀愀⌡⍃倣℣,
witamina E #℣佐⌡⌀䐀ⴀ 愀氀昀愀ⴀ 琀漀欀漀昀攀爀漀氀⌡⍃倣℣, cynk #℣佐⌡⌀挀礀琀爀礀渀椀愀渀 挀礀渀欀甀⌡⍃倣℣, kwas pantotenowy #℣佐⌡⌀䐀ⴀ 瀀愀渀琀漀琀攀渀椀愀渀 眀愀瀀渀椀愀⌡⍃倣℣, witamina B6 #℣佐⌡⌀挀栀氀漀爀漀眀漀搀漀爀攀欀
pirydoksyny#℣䍐⌡⌀Ⰰ 洀愀渀最愀渀 ⌡⍏倣℣glukonian manganu#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀ ⌡⍏倣℣ryboflawina#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀 ⌡⍏倣℣chlorowodorek tiaminy#℣䍐⌡⌀Ⰰ 洀椀攀搁稀 ⌡⍏倣℣glukonian miedzi#℣䍐⌡⌀Ⰰ
witamina A #℣佐⌡⌀漀挀琀愀渀 爀攀琀椀渀礀氀甀⌡⍃倣℣, kwas foliowy #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 瀀琀攀爀漀椀氀漀洀漀渀漀最氀甀琀愀洀椀渀漀眀礀⌡⍃倣℣, jod #℣佐⌡⌀樀漀搀攀欀 瀀漀琀愀猀甀⌡⍃倣℣, selen #℣佐⌡⌀猀攀氀攀渀椀愀渀 猀漀搀甀⌡⍃倣℣, biotyna #℣佐⌡⌀䐀ⴀ
biotyna), chrom (chlorek chromu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (metylokobalamina).
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Sposób użycia

Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia. Dodać 200 ml wody lub innego napoju i wymieszać.

Uwaga! należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek.

Dawkowanie

Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku, który zawiera tłuszcz. Przed spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.

 Środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży,
karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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