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Vitaral 30 tabl
 

Cena: 25,62 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.drażow.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Jelfa SA

Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

Vitaral 30 tabletek drażowanych , suplement diety przeznaczony jest do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania na
witaminy i składniki mineralne.

 

 

ZASTOSOWANIE:

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

Niacyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego.

Witamina B12 i witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
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Witamina B6, B12 i niacyna przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawidłowych funkcji
psychologicznych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

 

Zawartość substancji odżywczych w zalecanej porcji dziennej

Nazwa
substancji
od?ywczej

1 tabl. (mg) %RWS*

Witaminy:
Witamina C 80,0 mg 100
Niacyna 10,0 mg

NE**
62,5

Witamina E 6,0 mg ?-
E***

50

Kwas
pantotenowy

1,8 mg 30

Witamina B2 1,4 mg 100

Witamina B6 1,2 mg 85,7

Witamina B1 1,1 mg 100

Witamina A 800 µg
RE****

100

Kwas foliowy 200 µg 100
Witamina D3 5 µg 100

Witamina B12 2,5 µg 100

Sk?adniki
mineralne:

Magnez 56,25 mg 15

?elazo 6,15 mg 43,9

Cynk 3 mg 30

Mangan 0,6 mg 30

Fluorek 0,525 mg 15

Mied? 0,33 mg 33
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Jod 50 µg 33,3

Molibden 15 µg 30
Inne:

Rutyna 15 mg *****

*% RWS- % Referencyjna Warto?? Spo?ycia

**NE - ekwiwalent niacyny

*** ?-TE - ekwiwalent alfa-tokoferolu

**** RE - ekwiwalent retinolu

 

SKŁAD:

substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia; kwas L-askorbinowy (witamina C); tlenek magnezu, jabłczan magnezu (magnez);
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; bioflawonoid roślinny (rutyna); substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; fumaran żelaza (II) (żelazo); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E);
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 (foliany); barwnik: kwas karminowy; jodek potasu (jod); molibdenian (VI) sodu
(molibden); cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12).

 

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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