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PHARMATON GERIAVIT 100 tabl.
 

Cena: 100,35 PLN

Opis produktu
 

PHARMATON GERIAVIT

Preparat zawierający pełen zestaw witamin i składników mineralnych oraz wyciąg G115 z żeń-szenia (Panax ginseng).

Składniki preparatu wspomagają wydajność i witalność fizyczną organizmu, funkcje poznawcze i pamięć oraz prawidłowe
funkcjonowanie układu immunologicznego, odpornościowego i nerwowego. Zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia. Pomagają w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Polecany jest dla osób z niedoborem witamin i składników mineralnych, o obniżonej odporności, w stanach zmęczenia i wyczerpania,
zmniejszonej koncentracji oraz dla osób narażonych na stres.

Skład:
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; tlenek magnezu; L-askorbinian wapnia (witamina C); laktoza (mleko) wyciąg suchy
z korzenia żeń-szenia Panax ginseng CA Meyer; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E) siarczan cynku; siarczan żelaza (II); stabilizator:
poliwinylopolipirolidon; amid kwasu nikotynowego (niacyna), palmitynian retinylu (witamina A) (nośniki: sacharoza, żelatyna rybna,
skrobia kukurydziana, przeciwutleniacz: alfa- tokoferol) substancja glazurująca: alkohol poliwinylowy; substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, D- pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); siarczan manganu; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; substancja
glazurująca: glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca: sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych;
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); substancja glazurująca: talk, monoazotan tiaminy (witamina B1); cholekalcyferol (witamina D)
(nośniki: skrobia modyfikowana, sacharoza i trójglicerydy średniołańcuchowe, przeciwutleniacze: askorbinian sodu i alfa- tokoferol,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu); siarczan miedzi (II); ryboflawina (witamina B2); aromaty: wanilina i czekolada;
witamina B9 (kwas foliowy), selenian (IV) sodu, D-biotyna, cyjanokobalamina (witamina B12).

1 tabletka zawiera:
wyciąg suchy z korzenia żeń-szenia 40 mg, witamina A 640 µg (80%)*, witamina D 6 µg (120%)*, witamina E 12 mg (100%)*, witamina C
80 mg (100%)*, tiamina 2,1 mg (190%)*, ryboflawina 2,2 mg (157%)*, niacyna 17,5 mg (109%)*, witamina B6 2,8 mg (200%)*, kwas
foliowy 300 µg (150%)*, witamina B12 3,0 µg (120%)*, biotyna 38 µg (76%)*, kwas pantotenowy 6,3 mg (105%)*, magnez 77,5 mg (20%)*,
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żelazo 8,3 mg (59%)*, cynk 10 mg (100%)*, miedź 1 mg (100%)*, mangan 2 mg (100%)*, selen 55 µg (100%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Dawkowanie:
1 tabletka na dobę. Przyjmować rano, popijając szklanką wody, najlepiej podczas śniadania. Nie stosować u dzieci.
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