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Vita-miner Prenatal DHA, 30 tabletek + 30 kapsułek
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Wskazania

Zaleca się stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka
Beta-karoten: 3 mg*
Witamina D3: 10 μg (200%)
Witamina E: 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (83%)
Tiamina: 1,66 mg (151%)
Ryboflawina: 2 mg (143%)
Witamina B6: 2 mg (143%)
Witamina B12: 1,2 μg (48%)
Witamina C: 100 mg (125%)
Niacyna: 17,8 mg ekwiwalentu niacyny (111%)
Biotyna: 150 μg (300%)
Kwas foliowy: 400 μg (200%)
Kwas pantotenowy: 10,3 mg (172%)
Wapń: 200 mg (25%)
Magnez: 50 mg (13%)
Cynk: 15 mg (150%)
Żelazo: 28 mg (200%)
Mangan: 1 mg (50%)
Miedź: 1 mg (100%)
Jod: 150 μg (100%)
Selen: 20 μg (36%)
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 1 kapsułka
DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego): 220 mg
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego): 44 mg

Skład

Składniki tabletki: Węglan wapnia, substancja wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy, tlenek magnezu, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, pirofosforan żelaza (III), amid kwasu nikotynowego, barwnik: dwutlenek tytanu, tlenek cynku, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, Dpantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, beta-karoten, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, siarczan manganu, tlenek miedzi (II), kwas pteroilomonoglutaminowy, barwnik: koszenila, D-biotyna, jodek potasu,
selenian sodu (IV), cholekalcyferol, cyjanokobalamina, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Składniki kapsułki: olej z ryb, żelatyna, stabilizator: glicerol, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli. Produkt zawiera ryby i produkty
pochodne.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawartość30 tabletek + 30 kapsułek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM
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