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Supradyn Energia15 tabl musujących
 

Cena: 33,77 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

SUPRADYN INTENSIA ENERGY Suplement diety zawierający witaminy i minerały z koenzymem Q10 w postaci tabletek musujących.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego i umysłowego.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli 1 tabletkę dziennie, pić rozpuszczoną w 1 szklance wody

 

Zawarto?? witamin i sk?adników
mineralnych

Porcja dzienna 1 tabletka % RDA*

Witamina C 180 mg 225 %

Niacyna (Witamina B3) 48 mg3 300 %

Kwas pantotenowy 18 mg 300 %

Witamina E 12 mg1 100 %

Ryboflawina (Witamina B2) 4,2 mg 300 %
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Tiamina (Witamina B1) 3,3 mg 300 %

Witamina B6 2 mg 143 %

Witamina A 800 mcg2 100 %

Kwas foliowy 200 mcg 100 %

Biotyna 50 mcg 100 %

Witamina K 25 mcg 33 %

Witamina D 5 mcg 100 %

Witamina B12 3 mcg 120 %

Wap? 120 mg 15 %

Magnez 80 mg 21 %

?elazo 14 mg 100 %

Cynk 10 mg 100 %

Mangan 2 mg 100 %

Mied? 1 mg 100 %

Jod 150 mcg 100 %

Selen 50 mcg 91 %

Molibden 50 mcg 100 %

Koenzym Q10 4,5 mg --

* % zalecanego dziennego spo?ycia wg rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie

sk?adu oraz oznakowania suplementów diety.

1ekwiwalentu alfa-tokoferolu

2ekwiwalentu retinolu

 

SKŁAD:

Kwas - kwas cytrynowy, regulator kwasowości - wodorowęglan sodu, substancja wypełniająca - sorbitol, substancja wypełniająca -
izomalt, witamina C (kwas L-askorbinowy), wapń (węglan wapnia), barwnik - beta-karoten, magnez (siarczan magnezu; węglan
magnezu), aromat soku pomarańczowego, regulator kwasowości - węglan sodu, substancja przeciwzbrylająca - poliwinylopolipirolidon,
niacyna (amid kwasu nikotynowego), mieszanina przeciwpieniąca (substancje przeciwpieniące: estry sacharozy i kwasów tłuszczowych,
polisorbat 80, dimetylopolisiloksan, dwutlenek krzemu), wzmacniacz smaku - chlorek sodu, aromat marakuja, substancja słodząca -
aspartam, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), substancja słodząca - acesulfam K, żelazo (pirofosforan żelaza III), barwnik -
sproszkowany sok buraka ćwikłowego, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), cynk (cytrynian cynku), koenzym Q10, witamina B2
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(ryboflawiny 5-fosforan sodowy), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), mangan (siarczan
manganu), miedź (cytrynian miedzi II), witamina A (retinol), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jod (jodek potasu), selen
(selenian sodu), molibden (molibdenian sodu), biotyna (D-biotyna), witamina K (fitomenadion), witamina D (cholekalcyferol), witamina
B12 (cyjanokobalamina).

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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