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Multivitaminum AMS FORTE tabl. 30 tabl.
 

Cena: 6,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AMS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Substancja wypełniająca: celuloza; witaminy: witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan
D-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina (witamina B2),
tiamina (witamina B1 – monoazotan tiaminy), witamina A (palmitynian retinolu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna
(D-biotyna), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina), substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy,
poliwinylopirolidon, talk, stearynian magnezu.

Zawartość w 2 tabletkach (zalecana dzienna porcja): witamina C – 80mg (100%*), niacyna – 16mg (100%*), witamina E – 12mg
(100%*), kwas pantotenowy – 6mg (100%*), witamina B6 – 1,4mg (100%*), witamina B2 – 1,4mg (100%*), witamina B1 – 1,1mg
(100%*), witamina A – 800mcg (100%*), kwas foliowy – 200mcg (100%*), biotyna – 50mcg (100%*), witamina D3 – 5mcg (100%*),
witamina B12 – 2,5mcg (100%*).
* – procent zalecanego dziennego spożycia.

Działanie:
Dwanaście witamin zamkniętych w jednej tabletce. Suplement diety Multivitaminum AMS Forte realizuje dzienne zapotrzebowanie
organizmu na niektóre substancje odżywcze. Witaminy z grupy B wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego i wpływają korzystnie
na funkcje psychologiczne. Witamina C przyczynia się do podniesienia naturalnej obronności organizmu i ochrony komórek przed
wolnymi rodnikami. Witamina D3 pomaga utrzymać prawidłową mineralizację kośćca i zębów.

Zastosowanie:
Suplement diety Multivitaminum AMS Forte polecany w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, w okresie
rekonwalescencji, przesilenia wiosennego, po antybiotykoterapii, w czasie wzmożonego wysiłku intelektualnego i fizycznego oraz
osobom prowadzącym aktywny tryb życia.

Informacje dodatkowe:
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Preparat może zawierać śladowe ilości laktozy (z mleka). Przechowywać w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci. Chronić
przed światłem i wilgocią. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 2 tabletki. Przyjmować 2 razy dziennie po jednej tabletce, w czasie spożywania posiłków. Nie przekraczać
zalecanej dziennej porcji do spożycia.
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