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Vitaldar ŚWIAT ZDROWIA, 1 l
 

Cena: 39,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 l

Postać Płyn

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci płynu będący kompleksowym zestawem składników wpływających korzystnie na:
- prawidłowe funkcjonowanie serca (głóg dwuszyjkowy, tiamina)
- zwiększenie dopływu tlenu i poprawę krążenia obwodowego krwi (głóg dwuszyjkowy)
- prawidłową produkcję czerwonych krwinek (witamina B6, żelazo), hemoglobiny (żelazo) i krwi (foliany)
- właściwą produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, skóry, zębów, dziąseł, kości i
chrząstki (witamina C)
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, magnez)
- utrzymanie właściwego funkcjonowania mózgu i zachowanie pamięci wraz z upływem wieku (miłorząb dwuklapowy)
- wsparcie krążenia obwodowego, co szczególnie korzystnie wpływa na prawidłowe widzenie i słyszenie (miłorząb dwuklapowy)
- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (cynk, witamina C, żelazo, witamina B6, foliany)
- utrzymanie prawidłowego widzenia (cynk, ryboflawina)
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina C, niacyna, ryboflawina, żelazo, magnez, witamina B6, foliany)
- zwiększenie przyswajania żelaza (witamina C)
- utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego (magnez, żelazo, witamina B6, ryboflawina, witamina C, tiamina, niacyna)
- ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (cynk, witamina E, ryboflawina, witamina C)
- utrzymanie zdrowych kości (cynk)

Składniki:
woda; substancja słodząca: sorbitol; sole magnezowe kwasu cytrynowego - cytrynian magnezu (magnez); kwas L-askorbinowy (wit. C);
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; koncentrat z czarnej marchwi; naturalny aromat porzeczkowy; żelazo mikro-kapsułkowane (olej
palmowy; pirofosforan żelaza (III)); wyciąg z owoców głogu dwuszyjkowego (Crataegus oxyacantha L.), DER 4:1; substancje
konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu; wyciąg z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.), standaryzowany na
zawartość 21% glikozydów flawonowych i 5% laktonów terpenowych, DER 50:1; amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja
zagęszczająca: guma ksantanowa; wyciąg z ziela wąkrotki azjatyckiej (Centella asiatica L.), DER 20:1; glukonian cynku (cynk); octan DL-
alfa-tokoferylu (wit. E); substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; ryboflawiny 5’-fosforan sodowy (wit. B2); chlorowodorek pirydoksyny
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(wit. B6); chlorowodorek tiaminy (wit. B1); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

Składnik 30 ml % RWS*

Wyciąg z głogu dwuszyjkowego 53 mg **
Wyciąg z miłorzębu dwuklapowego, w tym:

glikozydy flawonowe
laktony terpenowe

30 mg

6,3 mg
1,5 mg

**

Wyciąg z wąkrotki azjatyckiej 15,6 mg **
Witamina C 120 mg 150
Witamina E 6 mg 50
Magnez 70 mg 18,6
Cynk 2 mg 20
Żelazo 3,5 mg 25
Niacyna 24,1 mg 150,6
Ryboflawina (wi. B2) 2,1 mg 150
Witamina B6 2,1 mg 150
Tiamina (wit. B1) 1,65 mg 150
Foliany (kwas foliowy) 200 µg 100

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: 1 miarka 30 ml dziennie.
Przed użyciem wstrząsnąć. Wystąpienie osadu wynika z właściwości składników preparatu.

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.

Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 miesięcy.
Zmiana barwy może być spowodowana obecnością naturalnych składników (wyciągów roślinnych) i nie wpływa ona na jakość produktu.

Opakowanie: 1000 ml

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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