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SOLGAR, Female Multiple, Formuła witamin i minerałów dla
kobiet, 60 tabletek
 

Cena: 88,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Opracowany naukowo zestaw witamin i minerałów z myślą skutecznego uzupełnienia i zapewnienia odpowiedniego poziomu skadników
odżywczych wymaganych dla potrzeb żywieniowych i metabolicznych organizmu kobiety. Dzięki zastosowaniu najlepiej przyswajalnych
form składników o odpowiednio zbilansowanym synergistycznym składzie uzyskujemy skuteczne oddziaływanie na organizm
zapewniając optymalny poziom zdrowotny.

Tabletki Female Multiple nie zawierają cukru, skrobi, drożdży, produktów mlecznych i są wytwarzane bez użycia sztucznych środków
konserwujących, barwiących i smakowych. Produkt ten w swoim składzie zawiera między innymi: żelazo (w postaci chelatu
aminokwasowego o najlepszej przyswajalności), wapń i magnez (również w postaci chelatów aminokwasowych), bor, chrom, witaminę
K, bioflawonoidy cytrusowe i naturalny Beta-karoten.

SKŁAD
Każda tabletka zawiera:
Magnez..................................................................................................................................133.3 mg
(tlenek, cytrynian, dwuglicynian)

Wapń......................................................................................................................................133.3 mg
(węglan, cytrynian, dwuglicynian)

Witamina C..........................................................................................................................133.3 mg
(kwas askorbinowy)

Witamina E............................................................................................................................89.3 mg
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(400 IU, bursztynian d-alfa tokoferylu)

Bor............................................................................................................................................83.3 mg
(boran sodu, kwas cytrynowy)

Cholina...................................................................................................................................33.3 mg
dwuwinian

Kwas Pantotenowy.............................................................................................................26.6 mg
(pantotenian wapnia)

Witamina B3.........................................................................................................................20 mg
(Niacyna, jako amid kwasu nikotynowego)

Witamina B1..........................................................................................................................16.7 mg
(Tiamina jako monoazotan tiaminy)

Witamina B2..........................................................................................................................16.7 mg
(ryboflawina, jako pięciofosforan ryboflawiny)

Witamina B6...........................................................................................................................16.7 mg
(chlorowodorek pirydoksyny)

Bioflawonoidy Cytrusowe.................................................................................................8.3 mg

Żelazo........................................................................................................................................6 mg
(diglicynian żelaza)

Cynk...........................................................................................................................................5 mg
(dwuglicynian)

Naturalny Betakaroten.......................................................................................................1.8 mg

Miedź..........................................................................................................................................500 µg
(dwuglicynian)

Kwas Foliowy...........................................................................................................................133.3 µg

Biotyna.......................................................................................................................................100 µg

Chrom.........................................................................................................................................66.7 µg
(pikolinian)

Chrom.........................................................................................................................................66.7 µg
pikolinian

Selen............................................................................................................................................66.7 µg
(selenometionina)

Witamina B12..........................................................................................................................66.7 µg
(cyjanokobalamina)

Jod................................................................................................................................................50 µg
(jodek potasu)

Witamina K................................................................................................................................6.7 µg
(fitomenadion)

Zawiera inne karotenoidy.....................................................................................................5 µg
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Witamina D.................................................................................................................................3.3 µg
(133,3 IU D2, ergokalcyferol)

Mangan........................................................................................................................................0.7 µg
(dwuglicynian)

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
1 tabletka dziennie

OPAKOWANIE
60 tabletek

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Substancje wypełniające:
maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, fosforan dwuwapniowy, alginian, skrobia grochowa, mannitol,
hydroksypropylometyloceluloza
Kwas cytrynowy
Guma celulozowa
Substancje Przeciwzbrylające:
roślinny kwas stearynowy, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu
Substancje Glazurujące:
hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny
(z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego)

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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