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VITARAL 70 tabl. (60tabl.+10 tabl. gratis)
 

Cena: 36,00 PLN

Opis produktu
 

VITARAL 70 tabl. (60tabl.+10 tabl. gratis)

Vitaral to multiwitamina w tabletkach dla osób dorosłych łącząca w składzie 11 witamin i 8 składników mineralnych ważnych w
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu. Formuła suplementu diety została dodatkowo uzupełniona o rutynę, będącą
bioflawonoidem roślinnego pochodzenia.

Witamina B12, C, D, foliany, cynk i miedź pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dodatkowo
witamina D jest potrzebna do utrzymania zdrowych kości, a witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu utrzymania
ich właściwego funkcjonowania.

Niacyna, biotyna, jod i kwas pantotenowy przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Jednocześnie
cynk wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu węglowodanów oraz innych makroskładników odżywczych.

Witaminy z grupy B (niacyna, ryboflawina, tiamina) w połączeniu z jodem pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Dodatkowo składniki takie jak witamina B6, B12, C, foliany, kwas pantotenowy i magnez przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Jednocześnie witamina B6 i B12 wspiera utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych. Kwas pantotenowy
pomaga także w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

Skład:
Substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia, witamina C (kwas L-askorbinowy), tlenek magnezu, jabłczan magnezu, substancja
wiążąca: poliwinylopirolidon, rutyna, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, fumaran żelaza II, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), barwnik: zagęszczony wyciąg z jabłka, czarnej porzeczki i
rzodkiewki, substancja glazurująca: talk, siarczan cynku, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), ryboflawina, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina A (octan retinylu), substancja glazurująca: glicerol, siarczan
manganu, fluorek sodu, siarczan miedzi II, barwnik: ryboflawina, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), barwnik: kwas
karminowy, jodek potasu, molibdenian sodu VI, witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).
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1 tabletka zawiera:
Witamina C 80 mg (100%)*, niacyna 10 mg (62,5%)*, witamina E 6 mg (50%)*, kwas pantotenowy 1,8 mg (30%)*, ryboflawina 1,4 mg
(100%)*, witamina B6 1,2 mg (85,7%)*, tiamina 1,1 mg (100%)*, witamina A 800 µg (100%)*, kwas foliowy 200 µg (100%)*, witamina D 5
µg (100%)*, witamina B12 2,5 µg (100%)*, magnez 56,25 mg (15%)*, żelazo 6,15 mg (43,9%)*, cynk 3 mg (30%)*, mangan 0,6 mg (30%)*,
fluorek 0,525 mg (15%)*, miedź 0,33 mg (33%)*, jod 50 µg (33,3%)*, molibden 15 µg (30%)*, rutyna 15 mg.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka dziennie. Tabletkę najlepiej przyjmować podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią stosowanie suplementu diety Vitaral, 60 tabletek powinny omówić z lekarzem.
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