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Acti Vita-miner D3, 60 tabletek witaminy 2000 j.m.
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Opis

Acti Vita-miner D3 to suplement diety, będący doskonale zbilansowaną kompozycją witamin i minerałów oraz wyciągu z kwiatów
aksamitki wzniesionej stanowiącej źródło luteiny. Składniki produktu (witamina D, witamina C, cynk, żelazo, witaminy B i B oraz foliany,
do których należy kwas foliowy) pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Acti Vita-miner D został
wzbogacony o wysoką dawkę witaminy D, która pomaga m.in. w utrzymaniu zdrowych kości.

Działanie

Składniki suplementu Acti Vita-miner D3 wspierają zdrowie i odporność organizmu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
Składniki: 1 tabletka
Witamina E: 6,7 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (56%*)
Tiamina (witamina B1): 1,1 mg, (100%*)
Ryboflawina (witamina B2 ): 1,3 mg (93%*)
Witamina B6: 1,5 mg (107%*)
Witamina B12: 0,8 μg (32%*)
Witamina C: 40 mg (50%*)
Biotyna: 100 μg (200%*)
Niacyna: 11,9 mg ekwiwalentu niacyny (74%*)
Kwas pantotenowy: 6,8 mg (113%*)
Kwas foliowy: 266,5μg (133%*)
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 Żelazo: 9,4 mg (67%*)
Cynk: 10 mg (100%*)
Jod: 100,0 μg (67%*)
Rutyna: 1,0 mg
Witamina D: 50 mcg (2000j.m.) (1000%)
Luteina: 300,0 μg

*% zalecanego dziennego zużycia.

Uwagi do stosowania

Nie przekraczac zalecanej dziennej porcji do spozycia.

Suplement diety nie moze byc stosowany jako substytut (zamiennik) zróznicowanej diety.

Dla zdrowia wazna jest zróznicowana dieta oraz zdrowy tryb zycia.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz
konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceuta. W okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować przyjmowanie preparatu
z lekarzem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM
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