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Falvit 30 tabletek witaminy kobieta żelazo
 

cena: 19,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent Johnson&Johnson

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Bogaty skład, który wspiera potrzeby żywieniowe kobiet i uzupełnia dietę w niezbędne składniki.

Wystarczy 1 tabletka dziennie.

Wskazania

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

Działanie

Falvit to suplement diety dla kobiet, który dostarcza najważniejsze witaminy i składniki mineralne, wspierające zdrowie i piękny wygląd.
Zawiera 13 witamin i 9 składników mineralnych. Pomaga uzupełnić dietę m.in. o:

Biotynę i selen, którepomagają zachować zdrowe włosy.

Witaminę A i niacynę, które pomagają zachować zdrową skórę.

Cynk, który pomaga zachować zdrowe paznokcie. Przyczynia się również do utrzymania prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji
rozrodczych.

Żelazo, które wspiera produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.

Magnez, któryprzyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witaminę D, która pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

Witaminę Ci witaminy z grupy B, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
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Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i
zróżnicowanej diety.

Skład

Składniki

1 tabletka - % RWS*

Witamina C - 60,0 mg - 75%

Niacyna - 16,0 mg - 100%

Witamina E - 12,0 mg - 100%

Kwas pantotenowy - 6,0 mg - 100%

Witamina B6 - 1,4 mg  - 100%

Witamina B2 - 1,4 mg - 100%

Witamina B1 - 1,1 mg - 100%

Witamina A - 800 µg - 100%

Kwas foliowy - 200 µg - 100%

Biotyna - 50,0 µg - 100%

Witamina K - 25,0 µg - 33,3%

Witamina D3 - 5,0 µg - 100%

Witamina B12 - 2,5 µg - 100%

Wapń - 160 mg - 20%

Magnez - 112,5 mg - 30%

Żelazo - 14 mg - 100%

Cynk - 10 mg - 100%

Mangan - 0,6 mg - 30%

Jod - 100 µg - 66,7%

Chrom - 25 µg - 62,5%

Molibden - 25 µg - 50%

Selen - 25 µg - 45,5%
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 Skład: Węglan wapnia (wapń); substancja wypełniająca: celuloza; 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: hydroksypropylometyloceluloza; octan DL-alfa-tokoferylu
(witamina E); barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: polidekstroza; tlenek cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancja glazurująca: talk; maltodekstryna;
średniołańcuchowe trójglicerydy; ryboflawina (witamina B2); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); monoazotan tiaminy (witamina
B1); octan retinylu (witamina A); siarczan manganu (mangan); kwas pteroilomonoglutaminowy (foliany); barwnik: kwas karminowy; jodek
potasu (jod); D-biotyna; filochinon (witamina K); pikolinian chromu (chrom); molibdenian (VI) sodu (molibden); selenian (IV) sodu (selen);
cholekalcyferol (witamina D); cyjanokobalamina (witamina B12).

Uwagi do stosowania

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Zawartość

30 tabletek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: JELFA
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