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Pharmaton Geriavit Zestaw, 130 tbl (100+30)
 

Cena: 99,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 130 tabl. (100+30)

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pharmaton Geriavit to suplement diety zawierający wyciąg z żeń-szenia G115 oraz kompleks witamin i minerałów, dzięki czemu
wspomaga zachowanie energii fizycznej na odpowiednim poziomie1, 2.
- Wspiera witalność, pamięć, funkcje poznawcze i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego dzięki zawartości klinicznie
przebadanym wyciągiem z żeń-szenia G115.
- Dedykowany osobom starszym

1. Wyciąg z żeń-szenia G115 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego oraz witalność organizmu
2. Witamina A, B6, B12, C, D, kwas foliowy, żelazo, miedź, selen i cynk - wspierają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego

Składniki
środek wypełniający: celuloza mikrokrystaliczna, tlenek magnezu, L-askorbinian wapnia (witamina C), laktoza (mleko), wyciąg suchy z
korzenia żeń-szenia Panax ginseng CA Meyer, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), siarczan cynku, siarczan żelaza (II), stabilizator:
poliwinylopolipirolidon, nikotynamid (niacyna), palmitynian retinylu (witamina A) (nośniki: sacharoza, żelatyna rybna, skrobia
kukurydziana, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol), środek glazurujący: alkohol poliwinylowy, środek przeciwzbrylający: ditlenek krzemu, D-
pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), siarczan manganu, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, środek glazurujący: glikol
polietylenowy, środek przeciwzbrylający: sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), środek glazurujący: talk, monoazotan tiaminy (witamina B1), kolekalcyferol (witamina D) (nośniki: skrobia modyfikowana,
sacharoza i triglicerydy średniołańcuchowe, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i alfa-tokoferol, środek przeciwzbrylający: ditlenek
krzemu), siarczan miedzi (II), ryboflawina (witamina B2), aromaty: wanilina i czekolada, kwas foliowy (witamina B9), selenin sodu, D-
biotyna, cyjanokobalamina (witamina B12).

Zalecane dzienne spożycie:
Dorośli: 1 tabletka powlekana na dobę. przyjmować rano, popijając szklanką wody, najlepiej podczas śniadania.
Dzieci: nie stosować u dzieci.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:
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Nie stosować w przypadku alergii (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i
stosowanie zrównoważonej diety jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Opakowanie: 100 + 30 tabletek powlekanych

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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