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Vitaral tabletki drażowane (pojemnik), 60 tbl
 

Cena: 43,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.draż.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Suplement diety do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania na składniki mineralne i witaminy.

Składniki:
Substancja wypełniająca/glazurująca: celuloza mikrokrystaliczna; substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy; kwas L-askorbinowy
(witamina C); tlenek magnezu, jabłczan magnezu (magnez); substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; bioflawanoid roślinny (rutyna);
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;
amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; fumaran żelaza II (żelazo); octan DL-alfa-
tokoferylu (witamina E); barwnik: zagęszczony wyciąg z jabłka, czarnej porzeczki i rzodkiewki; substancja glazurująca: talk; siarczan
cynku (cynk); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); ryboflawina (witamina B2); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
monoazotan tiaminy (witamina B1); octan retinylu (witamina A); substancja glazurująca: glicerol; siarczan manganu (mangan); fluorek
sodu (fluorek); siarczan miedzi II (miedź); barwnik: ryboflawina; kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: kwas
karminowy; jodek potasu (jod); molibdenian sodu VI (molibden); cholekalcyferol (witamina D3); cyjanokobalamina (Witamina B12).

Składnik  1 tabletka % ZDS*
Witamina C 80,0 mg 100
Niacyna 10,0 mg NE** 62,5
Witamina E 6,0 mg α-E*** 50
Kwas pantotenowy 1,8 mg 30

1,4 mg 100
1,2 mg 85,7
1,1 mg 100

Witamina A 800 µg RE**** 100
Kwas foliowy 200 µg 100

5 µg 100
2,5 µg 100
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Magnez 56,25 mg 15
Żelazo 6,15 mg 43,9
Cynk 3 mg 30
Mangan 0,6 mg 30
Fluorek 0,525 mg 15
Miedź 0,33 mg 33
Jod 50 µg 33,3
Molibden 15 µg 30
Rutyna 15 mg *****

* ZDS – Zalecane Dzienne Spożycie

**NE - ekwiwalent niacyny

*** a-TE - ekwiwalent alfa-tokoferolu

**** RE - ekwiwalent retinolu

***** zalecane dzienne spożycie nie zostało ustalone

Zaleca spożycie: 1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej.

Środki ostrożności:
Kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby uczulone na jakikolwiek ze składników preparatu przed spożyciem powinny skontaktować
się z lekarzem.
Chronić od wilgoci i światła.

Opakowanie: 60 tabletek drażowanych

Masa netto: 45,72 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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