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Ibuvit MultiSpec 30 tabletek
 

cena: 33,36 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, mięśnie, układ nerwowy, układ
odpornościowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Witaminy i składniki mineralne dla młodzieży i dorosłych 12+

TRÓJFAZOWE uwalnianie witamin i minerałów w różnym czasie i w różnych odcinkach przewodu pokarmowego dla optymalizacji
wchłaniania składników.

1. Warstwa FAST
SZYBKIEGO UWALNIANIA:
Zawiera witaminy z grupy B i magnez dobrze rozpuszczalne w wodzie.

2. Warstwa NORMAL
NORMALNEGO UWALNIANIA:
Zawiera minerały: Cynk, Miedź, Żelazo, Selen, Chrom, Mangan, Jod, Molibden.

3. Warstwa RETARD
OPÓŹNIONEGO UWALNIANIA:
Zawiera Witaminy A, D, E, C i Biotynę.
Powolne i długotrwałe uwalnianie składników oraz ich wchłanianie jelicie.

Wykazano, że witaminy z grupy B lepiej i szybciej wchłaniają się przez błonę śluzową w górnym odcinku przewodu pokarmowego niż w
jelicie.

Rozdzielenie witamin i minerałów może korzystnie wpływać na redukcję niekorzystnych oddziaływań między uwalnianymi składnikami.

Formulacja Ibuvitu MultiSpec umożliwiająca stopniowe uwalnianie składników może istotnie poprawić biodostępność witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach i witaminy C, a także zapobiega interakcjom z witaminami z grupy B.
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Ibuvit MultiSpec wspiera:

Energię dla ciała i umysłu
Niacyna, Tiamina, Ryboflawina, Kwas pantotenowy, Foliany, Witamina B12, Magnez, Żelazo, Witamina C – przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Niacyna, Tiamina, Witamina B6, Foliany, Witamina B12, Magnez, Biotyna –pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych, takich jak prawidłowa praca mózgu, koncentracja, uczenie się i pamięć.

Naturalną odporność
Foliany, Selen, Witamina A, Witamina D, Witamina C – pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zdrowy układ nerwowy
Tiamina, Ryboflawina, Witamina B12, Magnez, Miedź, Biotyna, Jod – pomagą w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Zdrowe kości i mięśnie
Magnez, Mangan, Witamina D – pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina D – pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Pamięć i koncentracja
Kwas pantotenowy – pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
Cynk, Żelazo, Jod – pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak: pamięć, koncentracja, zdolności uczenia się.

Zdrowe serce
Tiamina – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.

Zdrową skórę, włosy i paznokcie
Miedź – pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów i skóry, ponieważ jest potrzebna do syntezy melaniny, która chroni
przed promieniowaniem UV.
Selen, Cynk – pomagają zachować zdrowe paznokcie.
Selen, Cynk, Biotyna – pomagają zachować zdrowe włosy.
Jod, Cynk, Biotyna – pomagają zachować zdrową skórę.
Witamina C – pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

Dobry wzrok
Ryboflawina, Witamina A – pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Skład: 
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; witamina C (kwas l-askorbinowy); magnez (tlenek magnezu); żelazo (fumaran
żelaza(II)); stabilizator: hydroksypropylometyloceluloza; cynk (diglicynian cynku); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); niacyna (amid
kwasu nikotynowego); substancje przeciwzbrylające: poliwinylopolipirolidon, guma celulozowa usieciowana, dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); substancja wypełniająca: fosforan wapnia; witamina A
(octan retinylu); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); mangan (siarczan manganu); barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza;
ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); miedź (diglicynian miedzi); barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; witamina B12
(cyjanokobalamina); witamina D (cholekalcyferol); aromat; molibden (molibdenian (VI) sodu); chrom (chlorek chromu (III)); substancje
słodzące: sukraloza, acesulfam K; kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); aromat; jod (jodek potasu); selen (selenian (IV) sodu);
biotyna (D-biotyna).

Zalecane spożycie: 
1 tabletka dziennie. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Dodatkowe informacje:
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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