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VitaMeritum, komplet witamin i minerałów, 60 tabletek
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Avec Pharma

Opis produktu
 

Suplement Diety

VitaMeritum komplet witamin i minerałów - 60 tabletek
UZUPEŁNIA NIEDOBORY WITAMIN I MINERAŁÓW

Vita Meritum to kompozycja witamin i minerałów, wzbogacona rutyną, luteiną oraz zeaksantyną.

Witaminy A, B6, B12, C, cynk, kwas foliowy i żelazo - pomagają w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witaminy B2, B6, B12, C, kwas foliowy, pantotenowy, niacyna i żelazo - przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.
Witaminy B1, B2, B6, B12, C, biotyna, jod i niacyna - pomagają w funkcjonownaiu układu nerwowego.
Witaminy A, B2 i cynk - pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Witaminy B2, C, E i cynk - pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Suplement diety zawiera wysoką ilość witaminy C, E, B6, B12 niacyny, kwasu pantotenowego, kwasu foliowego i składników
mineralnych (żelaza, cynku, jodu).
 Jedna tabletka zapewnia realizację 100% referencyjnych wartości spożycia dla wymienionych witamin i składników
mineralnych.

Substancje aktywne w 1 tabletce:

Witamina A - 800 μg (100%)*
Witamina B1 - 1,1 mg (100%)*
Witamina B2 - 1,4 mg (100%)*
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Witamina B6 - 1,4 mg (100%)*
Witamina B12 - 2,5 μg (100%)*
Witamina C - 80 mg (100%)*
Witamina E -12 mg (100%)*
Biotyna - 50 μg (100%)*
Niacyna - 16 mg (100%)*
Kwas pantotenowy - 6 mg (100%)*
Kwas foliowy - 200 μg (100%)*
Żelazo - 14 mg (100%)*
Cynk - 10 mg (100%)*
Jod - 150 μg (100%)*
Rutyna - 5 mg
Luteina - 1 mg
Zeaksantyna - 200 μg

* RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

Zalecana dzienna porcja do spożycia:

1 tabletka dziennie w trakcie lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki:

Substancja wypełniająca: celuloza, witamina C-kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca: sorbitole, niacyna (amid kwasu
nikotynowego), żelazo, fumaran żelaza II, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, witamina E- octan
DL-alfa-tokoferylu, cynk: glukonian cynku, kwas pantotenowy: pantotenian wapnia, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, rutyna, ekstrakt z aksamitki wzniesionej, witamina B6- chlorowodorek pirydoksyny, witamina B12:
cyjanokobalamina, otoczka: substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: glikol
polietylenowy, substancja wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wypełniająca: polidekstroza, barwnik:
tlenek żelaza żółty.

Ważne:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować łącznie z innymi
preparatami witaminy A. W okresie ciąży i karmienia piersią spożywanie produktu skonsultować z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent: Avec Pharma Sp. z o.o.
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