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Pharmaton Geriavit, 100 tabletek powlekanych
 

Cena: 80,25 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Pharmaton Geriavit suplement diety
Postać: Tabletka powlekana
Zawartość składników aktywnych w zalecanej do spożycia porcji dziennej (1 kapsułka): 40 mg wyciągu suchegoz korzenia żeń-szenia,
witaminy: 640 μg witaminy A – 80% RWS, 6 μg witaminy D -120 % RWS, 12 mg witaminy E – 100% RWS, 80 mg witaminy C - 100% RWS,
2,1 mg tiaminy – 190% RWS, 2,2 mg ryboflawiny – 157% RWS, 17,5 mg niacyny – 109 % RWS, 2,8 mg witaminy B6 – 200%RWS, 300 μg
kwasu foliowego – 150 % RWS, 3 μg witaminy B12 – 120% RWS, 38 μg – biotyny – 76 % RWS, 6,3 mg kwasu pantotenowego – 105 %
RWS, składniki mineralne: 77,5 mg magnezu – 20%RWS, 8,3 mg żelaza – 59% RWS, 10 mg cynku – 100% RWS, 1 mg miedzi -100%
RWS, 2 mg manganu – 100% RWS, 55μg selenu – 100% RWS.
RWS – referencyjna wartość spożycia.

 Zalecana dzienne spożycie:

Dorośli: Zalecane: 1 tabletka powlekana na dobę. Przyjmować rano, popijając szklanką wody, najlepiej podczas śniadania.
Dzieci : Nie stosować u dzieci.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Nie stosować w przypadku alergii (uczulenia)na którykolwiek ze składników produktu. W ciąży oraz w okresie karmienia piersią stosować
tylko po konsultacji z lekarzem.
Nie należy stosować tego produktu jako substytutu zróżnicowanej diety. Ważne jest, aby stosować zróżnicowaną i zbilansowaną dietę
oraz prowadzić zdrowy tryb życia.

 Podmiot wprowadzający do obrotu:
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