
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Lewitan MOL z melisą 200 tabl.
 

Cena: 22,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 g

Postać tabl.

Producent CENTURIA ŁOMIANKI K/WARSZAWY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Właściwości:
Preparat zawiera naturalne witaminy, które są bioprzystępne i łatwo przyswajalne przez organizm. Ryboflawina, tiamina i niacyna
wspierają metabolizm energetyczny oraz działają pozytywnie na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i utrzymanie
prawidłowych funkcji psychologicznych. Dodatkowo ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę i wpływają na
zmniejszenia odczuwania zmęczenia i znużenia.
Melisa działa uspokajająco na układ nerwowy oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz wpływa
korzystnie na śluzówkę górnych dróg oddechowych.

Składniki:
drożdże piwowarskie gatunku Saccharomyces cerevisiae, sproszkowany liść melisy lekarskiej (Melissae officinalis L folium), substancja
wiążąca – dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu)

Średnia zawartość substancji charakteryzujących produkt w zalecanej porcji dziennej (12 tabletek):
Tiamina (witamina B1) - 32 % RWS, 0,35 (mg)
Ryboflawina (witamina B2) - 18 % RWS, 0,25 (mg)
Niacyna (witamina B3) - 19 % RWS, 3,05 (mg)
Sproszkowany liść melisy - 110,0 (mg)

RWS – oznacza referencyjne wartości spożycia

Uwaga! Preparat naturalny, niestandaryzowany. Witaminy są pochodzenia naturalnego (z drożdży piwowarskich), w związku z tym mogą
występować wahania zawartości tych składników, charakterystyczne dla produktów naturalnych.

Zalecana porcja do spożycia:
Dorośli 3x dziennie po 4 tabletki.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej, suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważona dieta i zdrowy styl życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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