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Vita-miner Prenatal+DHA 30tabl.
 

cena: 31,55 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. (+30kaps.)

Postać tabl. i kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie, przeznaczony dla kobiet w
2 i 3 trymestrze ciąży i karmiących piersią.

Skład
TABLETKA : węglan wapnia, kwas L- askorbinowy, celuloza, tlenek magnezu, hydroksypropylometyloceluloza,
węglan wapnia, beta karoten, pirofosforan żelaza, amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, D - pantotenian wapnia, octan DL alfa tokoferylu, dwutlenek tytanu, cholekalycyferol,
hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, dwutlenek krzemu,
skrobia kukurydziana, tlenek miedzi, siarczan manganu, kwas pteroilomonoglutaminowy, koszenila, D biotyna,
jodek potasu, selenian sodu, cyjanokobalamina, wosk pszczeli biały, wosk carnauba.
KAPSUŁKA : olej z ryb, żelatyna, glicerol.

1 tabletka zawiera 3 mg beta karotenu, 10 mcg witaminy D, 10 mg witaminy E, 1,66 mg tiaminy, 2 mg ryboflawiny,
2,2 mg witaminy B6, 1,2 mcg witaminy B12, 100 mg witaminy C, 400 mcg kwasu foliowego, 10,3 mg kwasu 
pantotenowego, 17,8 mg niacyny, 150 mcg biotyny, 200 mg wapnia, 58,2 mg magnezu, 15 mg cynku, 20 mcg selenu,
150 mcg jodu, 28 mg żelaza, 1 mg manganu, 1 mg miedzi.

1 kapsułka zawiera 220 mg DHA, 44 mg EPA.

Działanie
Uzupełnienie diety w witaminy i minerały.

Dawkowanie
Dorośli : 1 tabletka i 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Nie należy łączyć z innymi produktami zawierającymi witaminę A, beta karoten lub witaminę D.
Nie powinno się stosować przez osoby z niewydolnością nerek i wątroby i z zaburzeniami przemiany żelaza w organizmie.
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