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APTEO Witaminy dla Niej x 30 tbl.
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

 Witaminy dla Niej APTEOSkładniki preparatu wpływają korzystnie na:• zachowanie zdrowej skóry (owies, cynk, jod, niacyna, ryboflawina,
witamina A i biotyna), włosów (biotyna, cynk, selen) i paznokci (cynk i selen)• utrzymanie zdrowych kości (witaminy: D, K, cynk, fosfor,
magnez, mangan)• zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witaminy: B6, B12, C, ryboflawina, niacyna, foliany, kwas pantotenowy,
magnez i żelazo)• serce, stan naczyń krwionośnych, ciśnienie krwi, krążenie żylne oraz zalecane są w przypadku uczucia tzw. ciężkich
nóg (wyciąg z pestek winogron)Składniki:1 tabletka zawiera: - 50 mg wyciągu z winogron, - 10 mg wyciągu z owsa, - 2,5 mg wyciągu z
aksamitki wzniesionej, - 2 mg beta-karotenu, - 1 mg kwasu hialuronowego, - 40 mg Witaminy C, - 16 mg NE niacyny, - 12 mg ?-TE
witaminy E, - 6 mg kwasu pantotenowego, - 1,4 mg ryboflawiny (wit. B2), - 1,4 mg witaminy B6, - 1,1 mg Tiaminy (wit. B1), - 600 µg RE
witaminy A, - 200 µg folianów (kwas foliowy), - 50 µg biotyny, - 37,5 µg witaminy K, - 5 µg witaminy D,- 2,5 µg witaminy B12, - 105 mg
fosforu, - 56,25 mg magnezu,- 14 mg żelaza, - 5 mg cynku, - 1 mg manganu, - 1000 µg miedzi,- 150 µg jodu, - 40 µg chromu, - 27,5 µg
selenu, - 25 µg molibdenu.Sposób użycia: 1 tabletka dziennie, popijając wodąPrzeznaczenie:Uzupełnia dietę w niezbędne dla kobiet
mikroelementy.Przechowywanie:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Uwaga!Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu.Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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