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Witaminy dla seniorów APTEO tabletki powlekane, 30 tbl
 

Cena: 8,93 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zestaw witamin i minerałów dla osób dojrzałych po 50. roku życia.

Składniki preparatu wspomagają właściwe funkcjonowanie serca (tiamina), utrzymanie witalności i sprawności fizycznej (żeń-szeń),
zdrowych kości (cynk, fosfor, magnez, mangan, wapń, witaminy D i K), sprawności umysłowej (kwas pantotenowy, żeń-szeń),
funkcjonowanie mięśni (magnez, wapń, witamina D) i utrzymanie prawidłowego widzenia (cynk, ryboflawina, witamina A).

Składniki:
Sole wapniowe kwasu ortofosforowego (wapń – 135,87 mg, fosfor – 105 mg); węglan magnezu (magnez); substancja wypełniająca:
celuloza; kwas L-askorbinowy (wit. C); węglan wapnia (wapń); wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng) standaryzowany na
zawartość 7% ginsenozydów, DER 4:1; glukonian cynku (cynk); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu
nikotynowego (niacyna); DL-alfa-tokoferol (wit. E); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian (IV)
sodu (selen); fumaran żelaza (II) (żelazo); barwnik: dwutlenek tytanu; glukonian miedzi (II) (miedź); D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy); wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.) standaryzowany na zawartość 20% luteiny i 4% zeaksantyny,
DER 20:1; siarczan manganu (mangan); cyjanokobalamina (wit. B12); octan retinylu (wit. A); cholekalcyferol (wit. D); chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6); ryboflawina (wit. B2); substancje glazurujące: guma arabska, glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu; nośnik: poliwinylopirolidon; chlorowodorek tiaminy (wit. B1); substancja glazurująca: krzemian glinowo-potasowy;
filochinon (wit. K); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: koszenila; chlorek chromu (III) (chrom); jodek potasu (jod);
substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe; D-biotyna (biotyna).

Składnik  1 tabletka % RWS*
Wyciąg z korzenia żeń-szenia, w tym:

Ginsenozydy

40 mg

2,8 mg
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Wyciąg z aksamitki wzniesionej, w tym:

Luteina

Zeaksantyna

5 mg

1 mg

0,2 mg
Witamina C 80 mg 100
Niacyna 16 mg 100
Witamina E 6 mg 50
Kwas pantotenowy 6 mg 100
Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100
Witamina A 400 µg 50
Witamina K 25 µg 33.33
Witamina D 5 µg 100
Witamina B12 2,5 µg 100
Wapń 166,5 mg 20.8
Fosfor 105 mg 15
Magnez 100 mg 26.66
Cynk 5 mg 50
Żelazo 3 mg 21.42
Mangan 1 mg 50
Miedź 1 mg 100
Kwas foliowy 200 µg 100
Jod 100 µg 66.66
Biotyna 50 µg 100
Chrom 40 µg 100
Selen 30 µg 54.54

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

 **brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane spożycie:
1 tabletka dziennie, popijając wodą. Dla uzyskania korzystnego efektu należy stosować przez co najmniej 8 tygodni.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe przyjmowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Preparatu nie stosować:
- w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

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

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych, masa netto 35,9 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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