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Selen+Cynk z witaminami 30 tabletek
 

cena: 11,88 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletka

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

cynk, kwas foliowy, multiwitamina, selen,
witamina A, witamina B complex, witamina
B1, witamina B12, witamina B2, witamina B6,
witamina B7 (biotyna), witamina B9,
witamina C, witamina E

Wskazania odporność

Opis produktu
 

Opis
Selen + Cynk z witaminami - suplement diety cynk, selen, i witaminy A, C, E oraz witaminy z grupy B. Przeznaczony jest dla osób
dorosłych.

Składniki
1 tabletka zawiera:
Selen - 50 µg - 91% RWS*
Cynk - 15 mg - 150% RWS*
Witamina A - 470 µg ekwiwalentu retinolu - 59% RWS*
Witamina E - 5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu - 42% RWS*
Witamina C - 30 mg - 38% RWS*
Tiamina - 0,8 mg - 73% RWS*
Ryboflawina - 1 mg - 71% RWS*
Witamina B6 - 1,1 mg - 79% RWS*
Niacyna - 8,9 mg ekwiwalentu niacyny - 56% RWS*
Kwas pantotenowy - 5,1 mg - 85% RWS*
Witamina B12 - 0,6 µg - 24% RWS*
Biotyna - 77 µg - 154% RWS*
Kwas foliowy - 200 µg - 100% RWS*
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Substancja wypełniająca: celuloza, glukonian cynku, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
selenian (IV) sodu, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, barwnik: dwutlenek
tytanu, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja glazurująca: stearynian magnezu, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, octan
retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, ryboflawina, monoazotan tiaminy, barwnik;
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żółcień chinolinowa, kwas pteroiloglutaminowy, D-biotyna, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, cyjanokobalamina, substancje
glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba.
Żółcień chinolinowa i żółcień pomarańczowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywnośc i skupienie uwagi u dzieci.

Właściwości składników
Selen bierze udział w antyoksydacyjnej ochronie komórek organizmu oraz jest ważny dla właściwego funkcjonowania układu
immunologicznego.
Cynk przyczynia się do zachowania właściwych funkcji poznawczych, jest niezbędny dla prawidłowej biosyntezy DNA i białek. Bierze
udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Jest ważnym mikroelementem dla utrzymania zdrowych kości, skóry, włosów
i paznokci. Przyczynia się do prawidłowych funkcji układu odpornościowego i utrzymania dobrego wzroku.
Witamina E i witamina C są ważnymi przeciwutleniaczami komórkowymi.
Witamina C i witamina A są istotne dla właściwego funkcjonowania układu odpornościowego.
Witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Preparat zaleca się zażywać w czasie posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

