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Vitotal dla kobiet 30kaps.
 

cena: 22,23 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania
Uzupełnienie diety w witaminy i minerały m.in. w biotynę, cynk, selen, skrzyp, jod, niacynę, ryboflawinę, witaminę A,
fosfor, magnez, mangan, witaminę D, witaminę K, żelazo, tiaminę, kwas foliowy

Skład
węglan magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, hydroksypropylometyloceluloza, celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu,
amid kwasu nikotynowego, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, beta-karoten, wyciąg z nasion winogron, hydrolizat białek kolagenowych,
dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia, tlenek cynku, L-cysteina, L-metionina, siarczan żelaza (II), hydroksypropyloceluloza,
octan retinylu, dwutlenek tytanu, likopen, luteina, chlorowodorek pirydoksyny, cytrynian manganu, ryboflawina, monoazotan tiaminy,
siarczan miedzi (II), kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, koszenila i brąz HT, molibdenian (VI) sodu, 
chlorek chromu (III), filochinon, selenian (VI) sodu, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, wosk pszczeli i wosk carnauba

1 tabletka zawiera 20 mg ekstraktu ze skrzypu polnego, 10 mg wyciągu z nasion winogron, 5 mg L- cysteiny, 5 mg L- metioniny,
10 mg hydrolizatu białek kolagenowych, 2,5 mg likopenu, 600 µg witaminy A, 200 µg beta-karotenu, 500 µg luteiny, 15 mg witaminy E,
15 mg witaminy C, 30 µg witaminy K, 1,4 mg witaminy B1, 1,75 mg witaminy B2, 2mg witaminy B6, 2,5 µg witaminy B12, 5 µg D, 62,5 µg
biotyny, 200 µg kwasu foliowego, 20 mg witaminy B3, 7,5 mg kwasu pantotenowego, 125 mg fosforu, 60 mg magnezu, 5 mg żelaza,
100 µg jodu, 500 µg miedzi, 40 µg chromu, 50 µg molibdenu, 30 µg selenu, 5 mg cynku.

Działanie
Poprawa kondycji skóry, włosów, paznokci. Zachowanie prawidłowej masy ciała, utrzymanie zdrowych kości.
Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy i gospodarki hormonalnej.

Dawkowanie 
Dorośli : 1 tabletka dziennie.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
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