
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

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

 
 

Multiwitamina Energia tabletki musujące ŚWIAT ZDROWIA,
20 tbl
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczowym z kofeiną i składnikami korzystnie wpływającymi na:
- pamięć, koncentrację (żeń-szeń) i czujność (guarana)
- utrzymanie witalności i energii (żeń-szeń)
- sprawność umysłową (guarana)
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (magnez, witamina C, niacyna, jod, witamina B12, witamina B6, ryboflawina, tiamina,
miedź)
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, foliany,
witamina B12)
- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina C, cynk, witamina A, foliany, witamina D, witamina B6, selen, witamina
B12)
- utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (niacyna, witamina B6, foliany, witamina B12, tiamina, magnez, witamina C)
- utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego (jod)

Składniki:
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja wiążąca: sorbitole; regulator kwasowości: węglany sodu; węglan magnezu (magnez);
glukoza; aromat pomarańczowy naturalny; kofeina naturalna; kwas L-askorbinowy (wit. C); substancja wiążąca: glikol polietylenowy;
wyciąg z korzeni żeń-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Mey), standaryzowany na zawartość 1,5% ginsenozydów, DER 1,5:1;
wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis Saint-Hillaire), DER 4:1, wyciąg z nasion guarany (Paulinia cupana),
standaryzowany na 22% kofeiny, DER 2-5:1; chlorek chromu (III) (chrom); koncentrat buraka czerwonego; jodek potasu (jod); substancja
słodząca: sukraloza; cytrynian cynku (cynk); amid kwasu nikotynowego (niacyna); octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); octan retinolu (wit. A);
D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); siarczan manganu (mangan); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); cholekalcyferol (wit. D);
selenian (VI) sodu (selen); monoazotan tiaminy (tiamina); ryboflawina (wit. B2); cyjanokobalamina (wit. B12); fitochinon (wit. K.); kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).
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Składnik 1 tabletka % RWS*
Wyciąg z gurany, w tym

kofeina

30 mg

6,6 mg

-

Wyciąg z ostrokrzewu 30 mg -
Wyciąg z żeń-szenia, w tym

ginsenozydy

30 mg

0,45 mg

-

Glukoza 100 mg -
Kofeina naturalna 60 mg -
Witamina A 800 µg 100
Witamina D 5 µg 100
Witamina E 3,3 mg 27,5
Witamina K 25 µg 33,3
Witamina C 50 mg 62,5
Tiamina 1,4 mg 127,3
Ryboflawina 1,6 mg 114,3
Niacyna 10 mg 62,5
Witamina B6 2 mg 142,8
Kwas foliowy 400 µg 200
Witamina B12 1 µg 40
Kwas pantotenowy 6 mg 100
Magnez 56,3 mg 15
Cynk 5 mg 50
Mangan 1 mg 50
Selen 20 µg 36,4
Chrom 50 µg 125
Jod 150 µg 100

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: 1 tabletka dziennie, rozpuszczona w 200 ml chłodnej wody. Po rozpuszczeniu może pojawić się osad
charakterystyczny dla składników produktu, niestanowiący wady produktu.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie stosować w
okresie ciąży i karmienia piersią.

W przypadku stosowania leków przeciwcukrzycowych przed spożyciem skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

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

Opakowanie: 20 tabletek musujących, masa netto 75,6 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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