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Geriamoc witaminy i minerały *100 kaps.
 

Cena: 55,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  1 kapsułka zawiera:

wyciąg z korzenia żeń-szenia - 40mg, w tym: ginsenozydy 1,6mg

witamina A (mcg ekwiwalentu retinolu) - 800mcg (100%)*

witamina D - 5mcg (100%)*

witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) - 12mg (100%)*

witamina C - 60mg (75%)*

witamina B1 (tiamina) - 1,1mg (100%)*

witamina B2 (ryboflawina) - 1,4mg (100%)*

niacyna - 16mg (100%)*

witamina B6 - 1,4mg (100%)*

kwas foliowy - 200mcg (100%)*

witamina B12 - 2,5mcg (100%)*

biotyna - 50mcg (100%)*

wapń - 120mg (15%)*
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żelazo - 10,5mg (75%)*

cynk - 1,5mg (15%)*

miedź - 1mg (100%)*

mangan - 2mg (100%)*

selen - 55mcg (100%)*

lecytyna - 100mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
Działanie:  Żeń-szeń pomaga utrzymać wydolność fizyczną, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz wspomaga
pamięć

Witamina B1 (tiamina) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Witamina B1 (tiamina) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca

Witamina C, tiamina, ryboflawina, witamina B6 i B12, niacyna, biotyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Biotyna, witamina C, tiamina, witamina B6, niacyna, kwas foliowy oraz witamina B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.

Żelazo oraz cynk pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.

Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.

Witaminy A, D, B6, B12, C, kwas foliowy, miedź, selen, mangan, żelazo, cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.
Sposób użycia:  1 kapsułka dziennie
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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