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Falvit 60 tabl
 

Cena: 49,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 draż.

Postać draż.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: PHARMASWISS

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

OPIS:

Falvit to suplement diety zawierający zestaw witamin i składników mineralnych skomponowany specjalnie dla kobiet.

 

ZASTOSOWANIE:

Do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne szczególnie u kobiet.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka drażowana dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.
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SKŁAD:

Węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; tlenek magnezu (magnez); kwas L-askorbinowy (witamina
C); substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; amid kwasu
nikotynowego (niacyna); fumaran żelaza II (żelazo); substancja glazurująca: hydroksypropylomety-loceluloza; octan DL-alfa-tokoferyIu
(witamina E); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: polidekstroza; tlenek cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca:
magnezu stearynian; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancje glazurujące: talk, maltodekstry-na, średniotańcuchowe
trójglicerydy; ryboflawina (witamina B2); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina B1; octan retinolu
(witamina A); siarczan manganu H20 (mangan); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: kwas karminowy; jodek potasu
(jod); D-biotyna; fitochinon (witamina K); pikolinian chromu (chrom); molibdenian sodu VI 2H20 (molibden); selenian IV sodu (selen);
cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina I (witamina B12).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na składniki preparatu.

Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu.

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. 

Ważna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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