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Ginkofar Vital 60 tabl pamięć koncentracja witaminy
 

cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent Biofarm

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Pamięć

Opis produktu
 

Czym jest Ginkofar Vital?

Ginkofar Vital to suplement diety zawierający kompleks witamin i składników mineralnych oraz ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego.

Składniki preparatu Ginkofar Vital wspomagają układ krążenia oraz utrzymanie prawidłowego funkcjonowania mózgu u osób starszych.
Dodatkowo wspierają zachowanie pamięci i funkcji poznawczych oraz przyczyniają się do lepszego słyszenia i widzenia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie po posiłku, popijając płynem.

Skład

Składniki:

1 tabletka

Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba),

w tym: 22-27% glikozydów flawonowych

110 mg

Witamina C

80 mg (100% RWS*)
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 Niacyna

16 mg (100% RWS*)

Witamina E

12 mg (100% RWS*)

Cynk

10 mg (100% RWS*)

Kwas pantotenowy

6 mg (100% RWS*)

Mangan

1,8 mg (90% RWS*)

Witamina B6

1,4 mg (100% RWS*)

Ryboflawina (witamina B2)

1,4 mg (100% RWS*)

Tiamina (witamina B1)

1,1 mg (100% RWS*)

Witamina A

800 μg (100% RWS*)

Kwas foliowy

600 μg (300% RWS*)

Jod

150 μg (100% RWS*)

Selen

55 μg (100% RWS*)

Biotyna

50 μg (100% RWS*)

Witamina D

5 μg (100% RWS*)

Witamina B12

2,5 μg (100% RWS*)
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*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: premiks witaminowo-mineralny (kwas L-askorbinowy (witamina C), glukonian cynku (cynk), octan DL-alfa- tokoferylu (witamina
E), jodek potasu (jod), amid kwasu nikotynowego (niacyna), L-selenometionina (selen), octan retinylu (witamina A), D-pantotenian wapnia
(kwas pantotenowy), siarczan manganu (mangan), cyjanokobalamina (witamina B12), Dbiotyna (biotyna), cholekalcyferol (witamina D),
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (tiamina (witamina B1)), kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy)), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt (35-67:1) z liści miłorzębu
japońskiego (Ginkgo biloba), substancje wypełniające – poliwinylopolipirolidon, sól sodowa karboksymetylocelulozy, otoczka tabletki
(substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca – talk, barwnik – dwutlenek tytanu),
substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik – żółty tlenek żelaza.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Zawartość:

60 tabletek powlekanych

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM
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