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Vitaral draż. 60
 

Cena: 39,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.drażow.

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki 
Substancja wypełniająca/glazurująca: celuloza mikrokrystaliczna; substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy; kwas L-askorbinowy
(witamina C); tlenek magnezu, jabłczan magnezu (magnez); substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; bioflawanoid roślinny (rutyna);
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;
amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; fumaran żelaza II (żelazo); octan DL-alfa-
tokoferylu (witamina E); barwnik: zagęszczony wyciąg z jabłka, czarnej porzeczki i rzodkiewki; substancja glazurująca: talk; siarczan
cynku (cynk); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); ryboflawina (witamina B2); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6);
monoazotan tiaminy (witamina B1); octan retinylu (witamina A); substancja glazurująca: glicerol; siarczan manganu (mangan); fluorek
sodu (fluorek); siarczan miedzi II (miedź); barwnik: ryboflawina; kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: kwas
karminowy; jodek potasu (jod); molibdenian sodu VI (molibden); cholekalcyferol (witamina D3); cyjanokobalamina (witamina B12).

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja): witamina C – 80mg (100% RWS), niacyna 10mg ekwiwalentu
niacyny (62,5% RWS), witamina E – 6mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (50% RWS), kwas pantotenowy – 1,8mg (30% RWS), witamina B2
– 1,4mg (100% RWS), witamina B6 – 1,2mg (85,7% RWS), witamina B1 – 1,1mg (100% RWS), witamina A – 800mcg ekwiwalentu
retinolu (100% RWS), kwas foliowy – 200mcg (100% RWS), witamina D3 – 5mcg (100% RWS) witamina B12 – 2,5mcg (100% RWS),
magnez – 56,25mg (15% RWS), żelazo – 6,15mg (43,9% RWS), cynk – 3mg (30% RWS), mangan – 0,6mg (30% RWS), fluorek – 0,525mg
(15% RWS), miedź – 0,33mg (33% RWS), jod – 50mcg (33,3mg% RWS), molibden – 15mcg (30% RWS), rutyna – 15mg.
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie 
Przy zwiększonym zapotrzebowaniu organizmu na minerały i witaminy do codziennej diety można wprowadzić odpowiednią
suplementację. Suplement diety Vitaral zawiera 11 witamin, 8 składników mineralnych oraz rutynę. Skład preparatu został
skomponowany w taki sposób, aby uzupełnić dietę w składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zastosowanie:
Suplement diety Vitaral przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w witamin i minerały.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: jedna tabletka drażowana. Stosować w trakcie posiłku lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Nie przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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