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Vitaral, 60 tabletek
 

Cena: 36,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający zestaw witamin i składników mineralnych. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Zastosowanie

suplementacja diety w witaminy i składniki mineralne.

Zalecane spożycie

1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Składniki

substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia, kwas L-askorbinowy #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䌀⌡⍃倣℣; tlenek magnezu, jabłczan magnezu #℣佐⌡⌀洀愀最渀攀稀⌡⍃倣℣;
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; bioflawanoid roślinny #℣佐⌡⌀爀甀琀礀渀愀⌡⍃倣℣; substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu nikotynowego #℣佐⌡⌀渀椀愀挀礀渀愀⌡⍃倣℣; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; fumaran żelaza II #℣佐⌡⌁簀攀氀愀稀漀⌡⍃倣℣; octan DL-alfa-tokoferylu #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䔀⌡⍃倣℣; barwnik:
zagęszczony wyciąg z jabłka, czarnej porzeczki i rzodkiewki; substancja glazurująca: talk; siarczan cynku #℣佐⌡⌀挀礀渀欀⌡⍃倣℣; D-pantotenian wapnia
#℣佐⌡⌀欀眀愀猀 瀀愀渀琀漀琀攀渀漀眀礀⌡⍃倣℣; ryboflawina #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀⌡⍃倣℣; chlorowodorek pirydoksyny #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㘀⌡⍃倣℣; monoazotan tiaminy #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀⌡⍃倣℣; octan
retinylu #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䄀⌡⍃倣℣; substancja glazurująca: glicerol; siarczan manganu #℣佐⌡⌀洀愀渀最愀渀⌡⍃倣℣; fluorek sodu #℣佐⌡⌀昀氀甀漀爀攀欀⌡⍃倣℣; siarczan miedzi II #℣佐⌡⌀洀椀攀搁稀⌡⍃倣℣;
barwnik: ryboflawina; kwas pteroilomonoglutaminowy #℣佐⌡⌀昀漀氀椀愀渀礀⌡⍃倣℣; barwnik: kwas karminowy; jodek potasu #℣佐⌡⌀樀漀搀⌡⍃倣℣; molibdenian sodu VI
#℣佐⌡⌀洀漀氀椀戀搀攀渀⌡⍃倣℣; cholekalcyferol #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䐀㌀⌡⍃倣℣; cyjanokobalamina #℣佐⌡⌀圀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀⌡⍃倣℣. 1 tabletka zawiera: witamina C 80,0mg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, niacyna
10,0mg NE #℣佐⌡⌀㘀㈀Ⰰ㔀─⌡⍃倣℣*, witamina E 6,0mg alfa-TE #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, kwas pantotenowy 1,8mg #℣佐⌡⌀㌀　─⌡⍃倣℣*,0 witamina B2 1,4mg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, witamina B6
1,2mg #℣佐⌡⌀㠀㔀⸀㜀─⌡⍃倣℣*, witamina B1 1,1mg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, witamina A 800µg RE #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, foliany 200µ #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, witamina D3 5µg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, witamina
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B12 2,5µg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, magnez 56,25mg #℣佐⌡⌀㔀─⌡⍃倣℣*, żelazo 6,15mg #℣佐⌡⌀㐀㌀Ⰰ㤀─⌡⍃倣℣*, cynk 3mg #℣佐⌡⌀㌀　─⌡⍃倣℣*, mangan 0,6mg #℣佐⌡⌀㌀　─⌡⍃倣℣*, fluorek 0,525mg #℣佐⌡⌀㔀─⌡⍃倣℣*,
miedź 0,33mg (33%)*, jod 50µg (33,3%)*, molibden 15µg (30%)*, rutyna 15mg. *RWS- Referencyjne Wartości Spożycia.

Przeciwwskazania

kobiety w ciąży i matki karmiące piersią oraz osoby uczulone na którykolwiek składnik preparatu przed spożyciem powinny
skontaktować się z lekarzem.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Przechowywać w
suchym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła.
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