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Acti Vita-miner D3, tabletki, 60 szt.
 

Cena: 30,49 zł

Opis słownikowy

Marka Acti Vita-Miner

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Luteina, Witamina B1, Witamina B12, 
Witamina B2, Witamina B3, Witamina B6, 
Witamina C, Witamina D3, Witamina E, 
Żelazo

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Acti Vita-miner D3, tabletki, 60 szt.

Acti Vita-miner D3 - suplement diety zawierający kompozycję witamin i minerałów oraz wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Acti Vita-miner D3, tabletki, 60 szt.

Substancja wype?niaj?ca: celuloza, mleczan ?elaza (II), kwas L-askorbinowy, siarczan
cynku, cholekalcyferol, substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza, amid
kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, substancja
przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, substancja glazuruj?ca: sole magnezowe
kwasów t?uszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny, wyci?g
z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany na lutein?, monoazotan tiaminy,
ryboflawina, substancja glazuruj?ca: hydroksypropyloceluloza, rutozyd, substancje
glazuruj?ce: talk oraz kwasy t?uszczowe, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek
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potasu, barwnik: br?z HT, D-biotyna, barwniki: ?ó?cie? chinolinowa, czerwie?
koszenilowa A oraz ?ó?cie? pomara?czowa FCF, cyjanokobalamina, substancje
glazuruj?ce: wosk pszczeli bia?y oraz wosk carnauba.

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*
Witamina E 6,7 mg 56%

Tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100%

Ryboflawina (witamina
B2)

1,3 mg 93%

Witamina B6 1,5 mg 107%

Witamina B12 0,8 µg 32%

Witamina C 40 mg 50%

Biotyna 100 µg 200%

Niacyna 11,9 mg 74%

Kwas pantotenowy 6,8 mg 113%

Kwas foliowy 266,5 µg 133%

?elazo 9,4 mg 67%

Cynk 10 mg 100%

Jod 100 µg 67%

Rutyna 1 mg ---

Witamina D 50 µg (2000 j.m.) 1000%

Wyci?g z kwiatów
aksamitki wzniesionej

w tym:

luteina

1,5 mg

 

300 µg

---

 

---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

?ó?cie? pomara?czowa FCF, ?ó?cie? chinolinowa oraz czerwie? koszenilowa A: mog?
mie? szkodliwy wp?yw na aktywno?? i skupienie uwagi u dzieci.
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Działanie Acti Vita-miner D3, tabletki, 60 szt.

Witamina D, witamina C, cynk, żelazo, witaminy B6, witaminy B12 wspomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Dawkowanie Acti Vita-miner D3, tabletki, 60 szt.

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Informacje dodatkowe Acti Vita-miner D3, tabletki, 60 szt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.
W okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować przyjmowanie preparatu z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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