
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Multiwitamina APTEO tabletki powlekane, 60 tbl
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety którego składniki mają korzystny wpływ na:

- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witaminy: C, B6, B12, D, cynk, miedź, żelazo, foliany, selen)
- zachowanie zdrowej skóry (cynk, niacyna, biotyna, ryboflawina, jod) oraz jej prawidłowej pigmentacji (miedź)

- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witaminy: B6, B12, C, magnez, ryboflawina, kwas pantotenowy, niacyna, żelazo, foliany)

-utrzymanie sprawności umysłowej (kwas pantotenowy)

- utrzymanie prawidłowej produkcji czerwonych krwinek (witaminy: B6, B12, żelazo) i hemoglobiny (żelazo)

- prawidłowe funkcjonowanie tarczycy (selen, jod) oraz prawidłową produkcję hormonów tarczycy (jod)

Składniki:
Węglan magnezu (magnez); substancja wypełniająca: celuloza; kwas L-askorbinowy (wit. C); glukonian cynku (cynk); DL-alfa-tokoferol
(wit. E); fumaran żelaza (II) (żelazo); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu nikotynowego (niacyna);
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian sodu (selen); D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy); barwnik: dwutlenek tytanu; glukonian miedzi (II) (miedź); siarczan manganu (mangan); cyjanokobalamina (wit. B12);
substancja glazurująca: glikol polietylenowy; cholekalcyferol (wit. D); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu; chlorowodorek tiaminy (wit. B1); filochinon (wit. K); ryboflawina (wit. B2); substancje glazurujące: guma arabska,
poliwinylopirolidon; kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza (czerwony tlenek żelaza); jodek
potasu (jod); chlorek chromu (III) (chrom); substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); molibdenian (VI) sodu
(molibden); D-biotyna (biotyna).

Składnik  1 tabletka % RWS*
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Witamina C 80 mg 100
Witamina E 12 mg 100
Witamina D 5 µg 100
Witamina K 75 µg 100
Kwas pantotenowy 6 mg 100
Niacyna 16 mg 100
Witamina B12 2,5 µg 100
Ryboflawina (wit. B2 ) 1,4 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Tiamina (wit. B1 ) 1,1 mg 100
Biotyna 50 µg 100
Kwas foliowy (foliany) 200 µg 100
Magnez 187,5 mg 50
Cynk 5 mg 50
Żelazo 7 mg 50
Miedź 0,5 mg 50
Selen 27,5 µg 50
Mangan 1 mg 50
Chrom 20 µg 50
Jod 75 µg 50
Molibden 25 µg 50

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych, masa netto 63 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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