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Falvit, 60 tabletek drażowanych
 

Cena: 44,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek drażowanych

Postać tabletki drażowane

Producent BAUSCH HEALTH POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

Opis

Falvit suplement diety w postaci tabletek drażowanych, to zestaw witamin i składników mineralnych skomponowany specjalnie z myślą
o kobietach, które chcą wyglądać i czuć się dobrze każdego dnia. Cynku pomaga zadbać o piękny wygląd skóry, włosów i paznokci.
Witaminy A, C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia
znużenia i zmęczenia.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki suplementu diety Fatvit.

Zalecane spożycie
1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Skład
Węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; tlenek magnezu (magnez); kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja
wiążąca: poliwinylopirolidon; substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca:
kwasy tłuszczowe; amid kwasu nikotynowego (niacyna); fumaran żelaza (II) (żelazo); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: polidekstroza;
tlenek cynku (cynk); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancja glazurująca: talk; maltodekstryna; średniołańcuchowe
trójglicerydy; ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (tiamina); octan retinylu (witamina A);
siarczan manganu (mangan); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: kwas karminowy; jodek potasu (jod); D-biotyna;
filochinon (witamina K); pikolinian chromu (chrom); molibdenian (VI) sodu (molibden); selenian (IV) sodu (selen); cholekalcyferol
(witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12).

1 tabletka zawiera: Witamina C 60,0 mg (75)*, Niacyna 16,0 mg (100)*, Witamina E 12,0 mg (100)*, Kwas pantotenowy 6,0 mg (100)*,
Witamina B6 1,4 mg (100)*, Ryboflawina 1,4 mg (100)*, Tiamina 1,1 mg (100)*, Witamina A 800 µg (100)*, Kwas foliowy 200 µg (100)*,
Biotyna 50,0 µg (100)*, Witamina K 25 µg (33,3)*, Witamina D 5,0 µg (100)*, Witamina B12 2,5 µg (100)*, Wapń 160 mg (20)*, Magnez
112,5 mg (30)*, Żelazo 14 mg (100)*, Cynk 10 mg (100)*, Mangan 0,6 mg (30)*, Jod 100 µg (66,7)*, Chrom 25 µg (62,5)*, Molibden 25 µg
(50)*, Selen 25 µg (45,5)*.
* Referencyjne Wartości Spożycia
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Przechowywanie

W suchym miejscu.
W temperaturze nie wyższej niż 25oC.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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