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Ibuvit MultiSpec 30 tabletek
 

Cena: 21,85 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

  Jedyna w Polsce technologia 3W MULTILAYER trójwarstwowej tabletki
  Stopniowe i wielofazowe uwalnianie składników dla optymalizacji wchłaniania
  Miesięczny program wsparcia organizmu – opakowanie zawiera 30 trójwarstwowych tabletek
  100% dziennego zapotrzebowania na starannie wyselekcjonowane grupy witamin i minerałów
  1 tabletka raz dziennie
  Ibuvit Multispec uzupełnia dietę o starannie wyselekcjonowane witaminy i minerały, które odżywiają organizm dla wsparcia Twojego
dobrego zdrowia każdego dnia.

Działanie:

ENERGIĘ DLA CIAŁA I UMYSŁU
Niacyna, Tiamina, Ryboflawina, Kwas pantotenowy, Foliany, Witamina B12, Magnez, Żelazo, Witamina C – przyczynia się do
zmniejszenia uczucie zmęczenia i znużenia
Niacyna, Tiamina, Witamina B6,, Foliany, Witamina B12, Magnez, Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
takich jak prawidłowa praca mózgu, koncentracja, uczenie się i pamięć

NATURALNĄ ODPORNOŚĆ
Foliany, Selen, Witamina A, Witamina D, Witamina C – pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

ZDROWY UKŁAD NERWOWY
Tiamina, Ryboflawina, Witamina B12, Magnez, Miedź, Biotyna, Jod – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
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ZDROWE KOŚCI i MIĘŚNI
Magnez, Mangan, Witamina D – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
Witamina D – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ
Kwas pantotenowy – pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie
Cynk, Żelazo, Jod – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja, zdolności uczenia się

ZDROWE SERCE
Tiamina – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca

ZDROWĄ SKÓRĘ, WŁOSY I PAZNOKCIE
Miedź – pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów i skóry ponieważ jest potrzebna do syntezy melaniny, która chroni
przed promieniowaniem UV.
Selen, Cynk, pomaga zachować zdrowe paznokcie
Selen, Cynk, Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy
Jod, Cynk, Biotyna pomaga zachować zdrową skórę
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych

DOBRY WZROK
Ryboflawina, Witamina A– pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Skład:

Składniki: witamina C (kwas l-askorbinowy); magnez (tlenek magnezu); żelazo (fumaran żelaza(II)); cynk (diglicynian cynku); witamina E
(octan DL-alfa-tokoferylu); niacyna (amid kwasu nikotynowego);kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); witamina A (octan retinylu);
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); mangan (siarczan manganu); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); miedź (diglicynian
miedzi); witamina B12 (cyjanokobalamina); witamina D (cholekalcyferol); molibden (molibdenian (VI) sodu); chrom (chlorek chromu (III));
kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); jod (jodek potasu); selen (selenian (IV) sodu); biotyna (D-biotyna).

 Dodatkowe informacje:

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

 Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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