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Vitasecret *30 tabl.
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  1 tabl. zawiera:

Wyciąg z owoców opuncji figowej - 50mg

Wyciąg z liści ostrokrzewu
paragwajskiego - 50mg

Witamina E - 15 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (125%)*

Witamina K - 30 µg (40%)*

Tiamina (witamina (B1) - 1,4 mg (127%)*

Ryboflawina (witamina B2) - 1,8 mg (125%)*

Witamina B12 - 2,5 µg (100%)*

Witamina D - 5 µg (200 j.m.) (100%)*

Biotyna - 62,5 µg (125%)*

Kwas foliowy - 200 µg (100%)*

Niacyna - 20 mg ekwiwalentu niacyny (125%)*

Kwas pantotenowy - 7,5 mg (125%)*
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Fosfor - 125 mg (18%)*

Magnez - 60 mg (16%)*

Żelazo - 5 mg (36%)*

Jod - 100 µg (67%)*

Miedź - 0,5 mg (50%)*

Mangan - 2 mg (100%)*

Chrom - 40 µg (100%)*

Molibden - 50 µg (100%)*

Selen - 30 µg (55%)*

Cynk - 5 mg (50%)*

*% referencyjne wartości spożycia
Opis produktu:  Kompleks witamin i minerałów wzbogacony o składniki, które wspierają:

- redukcję masy ciała

- kontrolę apetytu

- prawidłowy metabolizm tłuszczów
Przeciwwskazania:  Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe
zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). Nie zaleca się łączyć z innymi produktami witaminowo-
mineralnymi.
Sposób użycia:  Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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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