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Witaminy dla seniorów APTEO 100 tabletek
 

Cena: 30,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: APTEO

ILOŚĆ: 100 tabletek

OPIS PODSTAWOWY: 

Witaminy dla seniorów APTEO to kompleksowy zestaw witamin i minerałów dla osób dojrzałych po
50. roku życia.

ZASTOSOWANIE:

Suplement diety wpływa korzystnie na podtrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej oraz
utrzymanie witalności. Poza tym wspomaga uzupełnienie diety w aktywne składniki zawarte w suplemencie.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dziennie. 

SKŁAD:
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1 tabletka zawiera 40mg wyciągu z korzenia żeń-szenia (w tym 2,8mg ginsenozydów), 5mg wyciągu z
aksamitki wzniesionej (w tym 1mg luteiny, 0,2mg zeaksantyny), 1,4mg ryboflawiny (witamina B2)
(100%)*, 1,4mg witaminy B6 (100%)*, 1,1mg tiaminy (witamina B1) (100%)*, 400µg witaminy A (50%)*,
25µg witaminy K (33,33%)*, 5µg witaminy D (100%)*, 2,5µg witaminy B12 (100%)*, 166,5mg wapnia
(20,8%)*, 105mg fosforu (15%), 100mg magnezu (26,66%)*, 80mg witaminy C (100%)*, 16mg niacyny
(100%)*, 6mg witaminy E (50%)*, 6mg kwasu pantotenowego (100%)*, 5mg cynku (50%)*, 3mg żelaza
(21,42%)*, 1000µg miedzi (100%)*, 1mg manganu (50%)*, 200µg kwasu foliowego (100%)*, 100µg
jodu (66,66%)*, 50µg biotyny (100%)*, 40µg chromu (100%)*, 30µg selenu (54,54%).

 

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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