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Acti vita-miner Senior, drażetki dla osób po 50 roku życia, 60
szt.
 

Cena: 24,79 zł

Opis słownikowy

Marka Acti Vita-Miner

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

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

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Acti vita-miner Senior, drażetki dla osób po 50 roku życia, 60 szt.

Acti Vita-miner Senior - suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych powyżej 50 roku życia.

Skład Acti vita-miner Senior, drażetki dla osób po 50 roku życia, 60 szt.

substancja wype?niaj?ca: celuloza, kwas L-askorbinowy, substancja glazuruj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza, selenian (IV) sodu, siarczan cynku, mleczan ?elaza
(II), amid kwasu nikotynowego, substancja glazuruj?ca: talk, substancja
przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia, substancje glazuruj?ce:
sole magnezowe kwasów t?uszczowych, octan DL-alfa-tokoferylu, barwnik: dwutlenek
tytanu, cholekalcyferol, wyci?g z kwiatów aksamitki wzniesionej, chlorowodorek
pirydoksyny, substancja glazuruj?ca: hydroksypropyloceluloza, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna,
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barwnik: ?ó?cie? chinolinowa, cyjanokobalamina, barwnik: ?ó?cie? pomara?czowa
FCF, substancje glazuruj?ce: wosk pszczeli i wosk carnauba.

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*
Witamina A 800 µg ekwiwalentu retinolu 100%
Witamina E 5,5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 46%
Tiamina (witamina B1) 0,83 mg 75%
Ryboflawina (witamina B2) 1,08 mg 77%
Witamina B6 1,2 mg 86%
Witamina B12 0,67 µg 27%
Witamina D 5 µg 100%
Witamina C 33 mg 41%
Biotyna 80 µg 160%
Niacyna 9,83 mg ekwiwalentu niacyny 61%
Kwas pantotenowy 5,67 mg 95%
Kwas foliowy 220 µg 110%
?elazo 9,9 mg 71%
Cynk 10,6 mg 106%
Jod 100 µg 67%
Selen 55 µg 100%
Wyci?g z kwiatów aksamitki
wzniesionej

1,5 mg ---

w tym luteina 300 µg ---

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

?ó?cie? chinolinowa, ?ó?cie? pomara?czowa mog? mie? szkodliwy wp?yw na
aktywno?? i skupienie uwagi u dzieci.

Działanie Acti vita-miner Senior, drażetki dla osób po 50 roku życia, 60 szt.

Ryboflawina, witamina B12, niacyna, witamina C, biotyna i jod wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Witamina A, witamina C, kwas foliowy, żelazo, cynk oraz selen wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Biotyna, kwas foliowy, tiamina oraz witamina B6 i witamina B12 wspomagają utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.

Żelazo, cynk, jod wspomagają utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych.
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Witamina D i cynk wspomagają zdrowe kości.

Witamina A oraz cynk wspierają prawidłowe widzenie.

Dawkowanie Acti vita-miner Senior, drażetki dla osób po 50 roku życia, 60 szt.

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Informacje dodatkowe Acti vita-miner Senior, drażetki dla osób po 50 roku życia, 60 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A.

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 jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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