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Vitaral, 60 tabletek
 

cena: 36,86 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl. (pojemnik)

Postać tabletki

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Vitaral to suplement diety w formie tabletek powlekanych zawieraj?cy zestaw witamin i sk?adników
mineralnych. Zawarta w suplemencie diety witamina C pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych ko?ci i prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni.
Witamina B6 pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego. Witamina B12 pomaga w
prawid?owej produkcji czerwonych krwinek.

 Wskazania
 Suplementacja diety w sk?adniki aktywne preparatu dla osób doros?ych w stanach zwi?kszonego
zapotrzebowania na witaminy i sk?adniki mineralne.

 Dawkowanie
 Doro?li: 1 tabletka dziennie

 Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

 Sk?ad
 Substancje wype?niaj?ce: celuloza, fosforany wapnia, kwas L-askorbinowy (witamina C), tlenek magnezu,
jab?czan magnezu (magnez), substancja wi???ca: poliwinylopirolidon, bioflawonoid ro?linny (rutyna),
substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazuruj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza, amid kwasu nikotynowego (niacyna), substancja przeciwzbrylaj?ca: sole
magnezowe kwasów t?uszczowych, fumaran ?elaza (II) (?elazo), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E),
barwnik: zag?szczony wyci?g z jab?ka, czarnej porzeczki i rzodkiewki, substancja glazuruj?ca: talk, siarczan
cynku (cynk), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6), monoazotan tiaminy (witamina B1), octan retinylu (witamina A), substancja
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glazuruj?ca: glicerol, siarczan manganu (mangan), fluorek sodu (fluorek), siarczan miedzi (II) (mied?), barwnik:
ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy (foliany), barwnik: kwas karminowy, jodek potasu (jod),
molibdenian (VI) sodu (molibden), cholekalcyferol (witamina D), cyjanokobalamina (witamina B12).

 1 tabletka zawiera:
 witamina C 80,0 mg (100%)*, niacyna 10,0 mg (62,5%)*, witamina E 6,0 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%)*, ?elazo 6,15 mg (43,9%)*, cynk 3 mg (30%)*, mangan 0,6 mg (30%)*, fluorek 0,525
mg (15%)*, mied? 0,33 mg (33%)*, jod 50 µg (33,3%)*, molibden 15 µg (30%)*, rutyna 15 mg.

 *RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

 Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 Nie stosowa? w przypadku uczulenia na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

 Uwagi
 Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Dla zdrowia wa?na
jest zró?nicowana dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

 Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.

 Producent
 Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
 Wincentego Pola 21
 58-500 Jelenia Góra
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