
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Vitaral, 60 drażetek witaminy ogólny zestaw
 

cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać Tabletki

Producent Johnson&Johnson

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

W składzie Vitaralu znajdują się:

witamina C, która wzmacnia odporność i chroni przed stresem oksydacyjnym,

witamina PP, która m.in. wspomaga metabolizm, wpływa na prawidłowy poziom cukru we krwi i zmniejsza poziom złego cholesterolu,

witamina E – opóźnia procesy starzenia, chroni przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym,

witamina A – wzmacnia wzrok, wpływa na dobrą kondycję skóry, włosów i paznokci oraz kości i zębów,

witamina D3 – wpływa na zdrowe kości i zęby, wzmacnia odporność organizmu,

witaminy z grupy B, odpowiedzialne są przede wszystkim za prawidłowe działanie układu nerwowego oraz prawidłowy metabolizm.
Pełnią też wiele innych funkcji,

kwas foliowy – wzmacnia układ nerwowy, jest niezbędny do prawidłowego rozwoju płodu,

składniki mineralne, w tym. m.in. wapń, żelazo, potas, mangan, cynk, jod czy magnez.

Vitaral jest więc multiwitaminą, która zwiększa odporność, zwalcza skutki stresu, usprawnia procesy myślowe i wzmacnia organizm.

Wskazania

Do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
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1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Skład

Składnik, Ilość, %RWS*
Witamina C, 80,0 mg, 100
Niacyna, 10,0 mg NE, 62,5
Witamina E, 6,0 mg α-TE*, 50
Kwas pantotenowy, 1,8 mg, 30
Witamina B2, 1,4 mg, 100
Witamina B6, 1,2 mg, 85,7
Witamina B1, 1,1 mg, 100
Witamina A, 800 µg RE, 100
Foliany, 200 µg, 100
Witamina D, 5 µg, 100
Witamina B12, 2,5 µg, 100
Magnez, 56,25 mg, 15
Żelazo, 6,15 mg, 43,9
Cynk, 3 mg, 30
Mangan, 0,6 mg, 30
Fluorek, 0,525 mg, 15
Miedź, 0,33 mg, 33
Jod, 50 µg, 33,3
Molibden, 15 µg, 30
Rutyna, 15 mg, *

* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

 NE - ekwiwalentu niacyny * α-TE - ekwiwalentu alfa-tokoferolu   RE - ekwiwalentu retinolu * RWS nie zostało ustalone

PrzeciwwskazaniaNie należy stosować dawki większej niż zalecana. Nie stosować łącznie z preparatami zawierającymi wit. A i D
niebezpieczeństwo przedawkowania.

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety.

Zawartość 60 drażetek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: JELFA
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